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Wielka gala W ergo arenie
Już 17 października fanów sztuk walki czekają wielkie 
emocje. W gdańsko-sopockiej hali Ergo Arena odbę-
dzie się gala KOK World GP 2014 In Gdansk. 
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gdańsk – partyjny czy obyWatelski? 
Zbliżają się wybory smorządowe. Spółdzielcy nie mają 
teraz żadnego przedstawiciela, o czym rozmawiamy  
z byłym radnym Sylwestrem Wysockim.

defibrylator na sopockim molo
Pod koniec wakacji sopockie molo zostało wyposażo-
ne w defibrylator. Jest to pierwsze tego typu urządze-
nie, które jest dostępne w miejscu publicznym. 
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Przetarg na kontynuację budowy 
drogi ekspresowej S7 na Pomorzu 
obejmuje budowę dwóch odcinków 
dwujezdniowej ulicy na długości  
40 km, w tym budowę dwóch no-
wych mostów na Wiśle. 

gWiazdy na sopot jazz festiWal
Za miesiąc rozpocznie się Sopot Jazz Festiwal, pod-
czas którego nie zabraknie oryginalnej muzyki, pre-
mierowych i zainicjowanych przez festiwal projektów.

przebUdUJĄ siÓdemkę

szybciej do stolicy za 3 lata
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w koń-
cu przetarg na budowę odcinka trasy S7 od Koszwał do Nowego 
Dworu Gdańskiego i dalej do Kazimierzowa pod Elblągiem. Według 
harmonogramu drogowcy powinni rozpocząć pracę na początku 
przyszłego roku, a zakończyć w przeciągu 3 lat.

>> Za 3 lata mamy pojechać nową trasą S7

Fo
t. G

DD
KiA



news@panoramapomorza.pl    wrzesień 20142 od drugiej strony2 od drugiej stronyod drugiej strony2 od drugiej strony

nasze kalendariUm 

zdjĘcie 
miesiĄca

WydaWca:
Flash Press

m.zurek@panoramapomorza.pl
tel. 790 486 988

www.panoramaflash.pl

redaktor naczelny:
Krzysztof Lubański

tel. 723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

redakcja:
news@panoramapomorza.pl

korekta:
Dominik Podbereski

druk:
Media Regionalne Sp. z o.o.

ul. Prosta 51
00-828 Warszawa

Redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść 

reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzegamy 

sobie prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  

oraz zamiany ich tytułów.

limeryki
Premiera Tuska  

do Brukseli,
ktoś mądry wybrać się 

ośmielił…
Opozycja kacza 

wcale nie rozpacza,
choć żal, że diabli go  

nie wzięli…

Adam Hofman cosik 
chorowity,

wszak do sądu lekarskie  
śle kwity…

Ale mu to nie wadzi
Prezesowi wciąż kadzić,

on nie pacjent, jeno 
polityk…

Ewa Kopacz na premiera
ani chybi się wybiera…
Rzecz sumują pisiory –
że to wybór jest chory,
bo jak nie dżuma, to 

cholera…
Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

•	 6 – 15 września (sobota – poniedziałek), 8. festiwal 
Goldbergowski, kościół św. trójcy w Gdańsku 

•	 11 – 13 września (czwartek – sobota), bike trade show, 
godz. 10.00, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 11 – 14 września (czwartek – niedziela), festiwal 
kultury Żydowskiej – zbliżenia, nowa synagoga, klub 
Żak, plama Gak, Villa eva 

•	 13 września (sobota), 52. bieg westerplatte, godz. 
11.00, westerplatte

•	 12 – 14 września (piątek – niedziela), ogólnopolskie 
zawody w skokach przez przeszkody, hipodrom sopot, 
ul. polna 1

•	 14 września (niedziela), wielki test Języka 
angielskiego, godz. 10.00, wyższa szkoła bankowa 
w Gdyni, ul. Śląska 35/37

•	 15 września (poniedziałek), Grammy winners night 
– Gregory porter, włodek pawlik trio, godz. 19.00, 
opera leśna, sopot, ul. stanisława moniuszki 12

•	 15 – 20 września (poniedziałek – sobota), 39. festiwal 
filmowy w Gdyni

•	 19 – 21 września (piątek – niedziela), carmen, godz. 
19.00, opera bałtycka, Gdańsk, al. zwycięstwa 15

•	 25 i 26 września (czwartek – piątek), musical „chłopi”, 
godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

•	 27 września – 5 października (sobota – niedziela), 
festiwal szekspirowski, Gdańsk, teatr wybrzeże 
i Gdański teatr szekspirowski

•	 30 września (wtorek), koncert chrisa botti, Gdynia arena 
•	 3 października (piątek), koncert lipali, godz. 22.00, 

scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2 (na plaży)
•	 4 października (sobota), mecz lotos trefl Gdańsk – 

azd indykpol olsztyn, godz. 18.00, ergo arena
•	 4 – 5 października (sobota – niedziela), 17. targi 

kosmetyczne i fryzjerskie – Uroda, godz. 10.00, 
amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 11 października (sobota), de mono symfonicznie 
– koncert charytatywny, godz. 19.00, filharmonia 
bałtycka w Gdańsku, ul. ołowianka 1

•	 10 – 12 października (piątek – niedziela), festiwal 
twórczości wojciecha młynarskiego, Gdański teatr 
szekspirowski

•	 14 – 21 listopada, Gdańska Jesień pianistyczna
•	 21 listopada, koncert lao che, klub scena w sopocie
•	 22 – 23 listopada, międzynarodowe targi Gołębi 

pocztowych i akcesoriów, amberexpo
•	 24 listopada, koncert Golec uorkiestra, filharmonia 

bałtycka
•	 28 listopada, koncert, kombii – Jak pierwszy raz, 

Gdynia arena

NASZA KRZYŻÓWKA  9/14 

 1 
CZŁONEK 
RODZINY 

2 
NARZĘDZIE 
ŻNIWIARZA 

3→ 
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W WOJ. 
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3↓ 
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W 
DŻUNGLI 

4 
WYRÓB 
KAMIENIARZA 
NA CMEN- 
TARZU 

5 
RYBA 
GOTOWA 
DO 
TARŁA 

6 
RZEKA 
W ANGLII, 
DOPŁYW 
TAMIZY 

7 
PISARSKI 
LUB 
DROGOWY 

8→ 
TREŚĆ, 
WYMOWA 
CZEGOŚ, 
TRAFNOŚĆ 
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CHOROBA 
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CZA 
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9↓ 
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POETY 

10 
TYTUŁ 
WŁADCY 

11 
STOLICA 
WŁOCH 
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12 
CZAPECZKA 
BEZ DASZKA, 
PRZYLEGAJĄCA 
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13 
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14→ 
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PODRĘCZNE 
DROBIAZGI 

17 
STANISŁAW 
… - MACKIE- 
WICZ 

9→ 
↓ 

     10  

18 
TRUCIZNA 
Z „KRYMI- 
NAŁÓW” 

19 
LUDOWY 
POETA W 
KRAJACH 
WSCHODU 
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20 
„ZDANIE” 
MUZYCZNE 
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Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/Pniewy, 7/znak, 8/sens, 9/wągrzyca, 11/Rzym, 14/Mezo, 15/byss, 16/torebka, 17/Cat, 18/arszenik, 
19/aszyk, 20/fraza. 

PIONOWO 

1/syn, 2/kosa, 3/pnącze, 4/nagrobek, 5/ikrzak, 6/Wey, 8/szyba, 9/wiersz, 10/cesarz, 12/mycka, 
13/ostka, 14/mors,  

HASŁO: NA  GRZYBY  
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na syGnale
podpalił 19 samochodÓw

Tydzień temu cały kraj obiegła wiadomość 
o podpalaczu, który podłożył ogień pod 19 sa-
mochodami. Auta płonęły w nocy na Siedlcach, 
Suchaninie i we Wrzeszczu.

Seria podpaleń trwała kilka godzin, a w akcji 
gaśniczej uczestniczyły niemal wszystkie zastę-
py gdańskiej straży pożarnej.

Policjanci nie mieli problemów z ustaleniem 
sprawcy podpaleń. Dzięki nagraniom z  mo-
nitoringu udało się ustalić, że podpalaczem 
jest 33-letni gdańszczanin. Mężczyzna już na 
pierwszym przesłuchaniu przyznał się do winy.
prawie cała fabryka w aUcie

W  ręce sopockich policjantów wpadli męż-
czyźni z  Gdańska i  Starogardu Gdańskiego, 
którzy posiadali w  aucie niemal wszystko, co 
jest potrzebne do produkcji marihuany.

Policjanci z  Sopotu zwalczający przestęp-
czość narkotykową zatrzymali mężczyzn na 
parkingu przy ul. Niepodległości. W  kieszeni 
bluzy jednego z nich znaleziono młynek, w któ-
rym była marihuana, a w bagażniku auta przed-
mioty niezbędne do produkcji i  uprawy suszu 
roślinnego, a  więc nasiona, wiatraki, czujniki 
temperatur, namiot termiczny, lampy oraz płyny 
uszlachetniające uprawę roślin. W aucie znajdo-
wało się także siedem doniczek, w których rosły 

konopie. Z kolei w mieszkaniu gdańszczanina 
kryminalni znaleźli w kominku krzaki konopi, 
których wagę oszacowano na kilkaset gram.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a o wy-
sokości kary, którą będą musieli ponieść, zade-
cyduje sąd.
złodzieJki za kratkami

Również w  Sopocie wpadły w  ręce mundu-
rowych dwie 20-latki, które okradały bywalców 
lokali rozrywkowych. Teraz, zamiast tańców 
w sopockich klubach, grozi im nudna odsiadka 
za kratami.

Jak podaje Policja, 2 kobiety działały od 
kwietnia tego roku. Koleżanki kradły w  loka-
lach rozrywkowych przy ul. Bohaterów Mon-
te Cassino. 20-latki obserwowały innych gości 
i  wykorzystywały moment kiedy klient lokalu 
zostawiał swoje rzeczy bez opieki. Kryminalni 
przeszukali mieszkania kobiet, w których zna-
leźli skradzione torebki, portfele, karty płat-
nicze, telefony komórkowe i  karty SIM oraz 
dowody transakcji zawieranych w  lombardach, 
gdzie sprzedawały część łupów.

Złodziejskie koleżanki – mieszkanki Gdań-
ska i Sopotu – przyznały się do kradzieży, za co 
grozi im teraz 5 lat pozbawienia wolności.

(kl)

konkUrs
kreatywny 
nauczyciel

– Do 19 września ucznio-
wie mogą nominować swo-
ich – wyłącznie kreatyw-
nych – pedagogów do 
nagrody, która zostanie 
wręczona podczas konfe-
rencji „KREOgeneracja 
2014 – Podróż Q Przyszło-
ści!” – informuje Dariusz 
Wołodźko z  Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

„Czy znasz nauczycie-
la, który żyje z  pasją i  za-
raża innych swoim entu-
zjazmem? Czy Twój na-
uczyciel inspiruje, stawia 
wyzwania, pobudza do 
myślenia i  stosuje własne, 
niekonwencjonalne formy 
przekazywania wiedzy? 
A  może po prostu Twój 
nauczyciel potrafi zachwy-
cać się, żartować i uwielbia 
swoją pracę?” – tak organi-
zatorzy z Ośrodka Twórczej 
Psychoedukacji DAMB 
i  Wydziału Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Gdań-
skiego zachęcają uczniów 
do nominowania pedago-
gów w kategorii „Kreatyw-
ny nauczyciel”.

By nominować nauczy-
ciela, trzeba wysłać for-
mularz nominacyjny, któ-
ry znajduje się na stronie 
d a mb.org / k reogener a-
cja-2014/nominacja-kre-
atywny-nauczyciel/.

Należy w  nim opisać, 
w  jaki sposób nauczyciel 
przejawia swój indywidu-
alny, kreatywny styl na-
uczania (maksymalnie 
w  100 słowach), przesłać 
jedno ciekawe zdjęcie (do 
4 MB) lub załączyć link na 
youtube do 2-minutowego 
filmiku.

(Gr)

>> Paweł Adamowicz 
(z prawej)  

i Andrzej Jaworski  
- rywale w walce  

o fotel prezydenta 
Gdańska spotkali się  

na dożynkach 
w Pszczółkach
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rekordowa kasa na wyprawki
Aż 80 tysięcy złotych zebrano podczas festynu w ramach IX już 

edycji akcji „Zeszyt dla ucznia”. Impreza, która tradycyjnie odbywa 
się przy willi Uphagena we Wrzeszczu organizowana jest przez 
Magdalenę Adamowicz, żonę prezydenta Gdańska i Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Dalba”. Rekordowa kwota 80 tys. zł to jednak nie 
wszystko, ponieważ jeszcze po festynie do organizatorów spły-
wały dary rzeczowe, z których skompletowane zostały wyprawki 
dla uczniów.

nowe mUrale na dolnym mieŚcie
Właściciel popularnych marek odzieżowych, między innymi 

RESERVED, House i Cropp – firma LPP – od kwietnia ubiegłego 
roku prowadzi prace związane z rewitalizacją siedziby firmy przy 
ulicy Łąkowej na Dolnym Mieście. Projekt odnowy budynku, 
w którym w początkach XX wieku znajdowała się fabryka wy-
robów tytoniowych, przygotowało Studio 1:1, a Gdańska Szkoła 
Muralu została zaproszona do namalowania dwóch murali na 
budynkach znajdujących się naprzeciwko okien firmy – przy ul. 
Królikarnia nr 5, 6 i 7.

dodatkowa linia na osoweJ
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił na Osowej linię au-

tobusową 269. Wzmocnienie oferty przewozowej w tej dzielnicy 
jest efektem szeregu konsultacji przeprowadzonych m.in. z Radą 
Dzielnicy Osowa oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 81 na Oso-
wej. Przejazdy realizowane będą minibusami Iveco Kapena Urby.

Bus na linii 269 pojedzie następującą trasą: Plutona – Saturna 
– Planetarną – Barniewicką – Kielnieńską – Balcerskiego – Nie-
działkowskiego – Koziorożca – Jednorożca do Wodnika. Tu nastąpi 
nawrót na wysokości skrzyżowania z ul. Junony, następnie bus 
pojedzie ulicami: Wodnika – Jednorożca – Koziorożca – Niedział-
kowskiego – Balcerskiego – Kielnieńską – Barniewicką – Plane-
tarną – Wenus i Plutona.

wystawa w teatrze
W gdańskim Teatrze Wybrzeże oglądać można wystawę zdjęć 

„A ja w zeszłym roku była w teatrze... Oj, jak było wspaniale! Jak 
mi się ten aktor spodobał...”.

– Otwarcie wystawy odbyło się przy okazji prapremiery „Statku 
Szaleńców” – informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże. – 50 fotogramów niektórym przypomni, a innym 
przedstawi, i najpopularniejszych i nieco zapomnianych aktorów, 
którzy w blisko 70-letniej historii naszego teatru stworzyli pamiętne 
kreacje w repertuarze, którego autorami byli nasi wschodni sąsiedzi.

modelka promUJe schronisko
„Odkryj porzucone piękno w schronisku!” – to hasło na nowym 

plakacie zachęca do adopcji zwierząt przebywających w gdańskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk”. Adopcje na pla-
kacie promuje fotomodelka, którą jest Emilia Szczesiak.

Modelce, sfotografowanej na tle łąki, towarzyszą dwa psy. 
– Ludzie niejednokrotnie mają wątpliwości i wahają się, czy 

aby naprawdę warto zainwestować swoje uczucia i czas dla psa ze 
schroniska – mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska „Promyk”. – 
Mamy nadzieję, że ten plakat pomoże w przełamaniu stereotypów, 
przesądów, a nawet uprzedzeń dotyczących schroniska i zwierząt 
w nim przebywających.

biblioteka w kokoszkach
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego otwarta została 

pierwsza za obwodnicą filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku – Biblioteka Kokoszki, która znajduje się 
przy ul. Azaliowej 18, w nowej szkole podstawowej.

Na czytelników już w tej chwili czeka ponad 10 tysięcy ksią-
żek. Docelowo ma ich być 25 tysięcy. Odwiedzający będą mogli 
korzystać z czytelni, przestrzeni rekreacyjnej i stanowisk kompu-
terowych. W filii znajduje się również drukarka 3D. Co ciekawe, 
jest to pierwsza biblioteka publiczna w Polsce wyposażona w taki 
sprzęt. Poza tym korzystać można z tablicy multimedialnej, która 
będzie wykorzystywana w trakcie zajęć i warsztatów. Biblioteka 
czynna jest przez 6 dni w tygodniu.

eko plac zabaw
Zwierzaki-bujaki, drewniany labirynt, eko-ławeczki i inne 

elementy stworzone z przedmiotów pochodzących z wysypiska 
w Szadółkach to nowe atrakcje dla maluchów z gdańskiego Uje-
ściska. Ekologiczny plac zabaw powstał przy ul. Wilanowskiej 10.

(Gr)

W SKRÓCIE

dla seniorÓw
darmowe 
szczepienia

Gdańscy seniorzy do li-
stopada mogą bezpłatnie 
zaszczepić się przeciwko 
grypie w ramach „Programu 
zdrowotnego – zaszczep się 
przeciwko grypie, a będziesz 
cieszył się jesienią życia”.

– Profilaktyka skierowana 
jest do seniorów po 65. roku 
życia, mieszkających na tere-
nie Gdańska – ze szczegól-
nym wskazaniem lekarskim 
do szczepienia dla osób, 
które znajdują się w  grupie 
podwyższonego ryzyka wy-
stąpienia powikłań wskutek 
zachorowania na grypę – in-
formuje Dariusz Wołodźko 
z  Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

Na realizację tego progra-
mu w 2014 roku przewidzia-
no środki budżetowe w wy-
sokości 182000 zł.

(Gr)

przebUdUJĄ siÓdemkę

szybciej do stolicy za 3 lata
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w końcu przetarg na 
budowę odcinka trasy S7 od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego i dalej 
do Kazimierzowa pod Elblągiem. Według harmonogramu drogowcy powinni 
rozpocząć pracę na początku przyszłego roku, a zakończyć w przeciągu 3 lat.

Krajowa „siódemka” to je-
den z  najważniejszych drogo-
wych kanałów transportowych 
w  naszym kraju, który łączy 
Wybrzeże z Warszawą i dalej 
z  południową częścią Polski. 
Trasa od jakiegoś czasu jest 
przebudowywana, ale tylko 
w  niewielkich fragmentach. 
Pod koniec sierpnia General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad ogłosiła przetarg 
na roboty budowlane na dwóch 
odcinkach drogi ekspresowej 
S7 od Koszwał do Nowego 
Dworu i  od Nowego Dworu 
Gdańskiego do Kazimierzowa 
pod Elblągiem.

– To bardzo dobra wiado-
mość. Cieszy mnie każda in-
westycja, która scala naszą 
metropolię i  łączy ją z  resztą 
kraju – mówi nam Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.

Przetarg na kontynuację 
budowy drogi ekspresowej S7 
na Pomorzu obejmuje budowę 
dwóch odcinków dwujezdnio-
wej ulicy na długości 40 km, 
w tym budowę dwóch nowych 
mostów na Wiśle. Ze względu 
na skalę przedsięwzięcia po-
dzielono je na dwa zadania: od 
końca Południowej Obwodni-
cy Gdańska do Nowego Dwo-
ru Gdańskiego, gdzie zostanie 
wykorzystany fragment obec-

nej drogi krajowej nr 7 wraz 
z  węzłem oraz od Nowego 
Dworu Gdańskiego do Kazi-
mierzowa do włączenia w ist-
niejącą obwodnicę Elbląga.

– Przetarg jest dwuetapowy. 
Najpierw chętni złożą wnio-
ski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Po pozytyw-
nej weryfikacji ich potencjału, 
zaproszeni zostaną wybrani 
wykonawcy do złożenia ofert 
na budowę drogi – informu-
je Piotr Michalski, rzecznik 
prasowy gdańskiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Według harmonogramu 
GDDKiA prace mogłyby ru-
szyć już na początku 2015 
roku. Przy wyborze wyko-

nawcy w  90 proc. decydować 
będzie cena. Pod uwagę bra-
ny będzie też czas realizacji 
inwestycji i gwarancja na wy-
brane elementy infrastruktury. 
GDDKiA zakłada, że budowa 
pomorskiego odcinka „sió-
demki” powinna trwać 3 lata.

Nowa dwujezdniowa dro-
ga ekspresowa zdecydowanie 
poprawi komfort i  bezpie-
czeństwo podróżowania kra-
jową „siódemką”, skróci się 
także czas podróży. Trasa na 
odcinku od końca Południo-
wej Obwodnicy Gdańska do 
Kazimierzowa przy obwodni-
cy Elbląga ma długość blisko 
40 km. Projektowana droga 
przebiega przez gminy: Cedry 
Wielkie, Stegna, Ostaszewo, 

Nowy Dwór Gdański i Elbląg.
Jak informuje GDDKiA, 

płynność ruchu zostanie po-
prawiona dzięki budowie 
dwujezdniowej drogi, dwu-
poziomowych węzłów oraz 
wyeliminowaniu jednopozio-
mowych skrzyżowań i  zjaz-
dów. W  ramach inwestycji 
przewidziano budowę nowe-
go układu ogólnodostępnych 
dróg lokalnych i dojazdowych, 
zapewniających obsługę są-
siedniego terenu. Bezpośredni 
dostęp do nieruchomości leżą-
cych przy drodze ekspresowej 
zostanie zapewniony z  dróg 
serwisowych i lokalnych.

(lubek)

>> Kolejna drogowa inwestycja do dobra wiadomość dla Trójmiasta
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inwestycJe kosztUJĄce miliony

plan remontów prawie zrealizowany
Do końca kalendarzowego roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, a we wszystkich osiedlach Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” zdecydowana większość zaplanowanych prac remontowych została już wykonana.

Na terenie Administracji 
Osiedla nr 1 PSM „Przymo-
rze” wykonanie planu remon-
towego jest bardzo daleko za-
awansowane. Jak zapowiada 
kierownik AO1 – Stanisław 
Prus, na koniec września ok. 
90 proc. zaplanowanych robót 
będzie już ukończonych.

poGotowie ratUnkowe 
na przymorzU

– Wykonaliśmy chociaż-
by docieplenie oraz naprawę 
balkonów budynku przy ulicy 
Władysławowskiej 2. Pomalo-
wane zostały klatki schodowe 
przy Kołobrzeskiej 42 B, Rze-
czypospolitej 1 B, C, Śląskiej 
70 A i B, 72, 74 A i B. Waż-
nym zadaniem jest bez wątpie-
nia wymiana pionów zimnej 
i ciepłej wody w mieszkaniach 
przy Kołobrzeskiej 42 D, Rze-
czypospolitej 1A i  częściowo 
Rzeczypospolitej 7B – wyli-
cza zrobione zadania Stani-
sław Prus. – W budynkach ni-
skich wymieniliśmy też okna 
na klatkach schodowych oraz 
drzwi, które są teraz stalowe.

Poza tym, w  niektórych 
miejscach wyremontowano 
chodniki i  zamiast płyt po-
jawiła się kostka brukowa 
(Opolska 10, Chłopska 7, Ślą-
ska 29). Wybudowano także 
altanki śmietnikowe, ponie-
waż Administracja Osiedla nr 
1 zaczyna powoli wprowadzać 
segregację odpadów. Nie lada 
wyzwaniem jest z  kolei wy-
miana wewnętrznej linii za-
silania. Nowa instalacja jest 
już prawie gotowa w  czterech 
budynkach.

– Poza tym, przy ulicy 
Opolskiej w naszym budynku 
uruchomiona została podsta-

cja pogotowia ratunkowego. 
Dzięki temu znacznie skróci 
się czas przyjazdu ratowników, 
którzy nie będą już musieli 
przedzierać się przez miejskie 
korki. Poza tym, ratownicy 
pełnią dyżur na miejscu przez 
całą dobę – dodaje Stanisław 
Prus.

falowiec stUdniĄ  
bez dna

Prawie wszystkie prace re-
montowe zrealizowano już na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 4 PSM „Przymorze”. Zde-
cydowanie najważniejszym, 
a  przy tym najkosztowniej-
szym przedsięwzięciem jest 
wymiana instalacji wodocią-
gowej. Od jakiegoś czasu – 
o  czym już niejednokrotnie 
informowaliśmy na łamach 
„Panoramy” – prace te pro-
wadzone są w  falowcu przy 
Obrońców Wybrzeża.

– Instalację wodociągową 
wymieniamy nie tylko w  fa-
lowcu, ale też w  budynkach 
przy ulicy Kołobrzeskiej 65 
i  Dąbrowszczaków 34, gdzie 
pojawiły się oczywiście wodo-
mierze z odczytem radiowym. 
W  międzyczasie wymienili-
śmy część instalacji przy Ko-
łobrzeskiej 45 – informuje An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”.

Przez cały rok prowadzo-
no również naprawy osiedlo-
wych ulic oraz chodników. 
Wykonano także kilka zatok 
postojowych (Kołobrzeska 
65 i  Dąbrowszczaków 36). 
W  niektórych klatkach fa-
lowca oraz piwnicach niskich 
budynków pojawiła się nowa 
instalacja elektryczna. Zada-

szone zostały także ostatnie 
piętra (od strony balkonów) 
jednego z segmentów falowca. 
To oczywiście tylko namiast-
ka prac, które prowadzone są 
w tym budynku.

– Falowiec to pewnego ro-
dzaju studnia bez dna. Kil-
ka lat temu prace remontowe 
intensywniej realizowaliśmy 
w  niskich budynkach, a  teraz 
przyszła kolej na falowiec – 
tłumaczy Andrzej Narkiewicz.

nowe wodomierze  
na całym osiedlU

Bardzo zaawansowany w re-
alizacji jest również tegoroczny 
plan remontów na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.

– Niewiele zaplanowanych 
na ten rok robót pozostało 
nam do wykonania. Można 
powiedzieć, że do dokończenia 
pozostały tylko prace chodni-
kowe na Małym Przymorzu 

– mówi nam Stanisław Koła-
ciński, kierownik Administra-
cji Osiedla nr 3 PSM „Przy-
morze”. – W tej chwili trwają 
odbiory prac, które zostały już 
zakończone.

Na tym osiedlu wyremon-
towano wszystkie wejścia do 
klatek falowca przy ul. Jagiel-
lońskiej. Zakończono akcję 
malowania klatek schodo-
wych budynków na Małym 
Przymorzu. Wymienione zo-
stały też piony wodociągowe 
w  niskim budynku przy ul. 
Jagiellońskiej.

– Jest to drogie zadanie, ale 
będziemy je systematycznie 
kontynuować w  kolejnych bu-
dynkach. We wszystkich na-
szych mieszkaniach zamonto-
wane zostały wodomierze z ra-
diowym odczytem. Warto też 
zauważyć, że wyremontowali-
śmy prawie wszystkie chodniki 
na Małym Przymorzu – infor-
muje Stanisław Kołaciński.

problemy z instalacJĄ 
bUrzowĄ

– Zdecydowana większość 
robót jest już wykonana, nie 
wszystkie są tylko pofakturo-
wane – mówi nam Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”.

Jednym z  większych zadań 
była modernizacja chodników 
za falowcami przy ul. Piastow-
skiej 90 i 100.

– Pojawiły się nieoczeki-
wanie problemy z  instalacją 
burzową. Podczas jej czysz-
czenia, w sąsiedztwie siedziby 
naszej administracji, okazało 
się, że instalacja jest niedroż-
na, być nawet pozostałością 
z czasów budowy tego osiedla. 
Przejrzeliśmy inne instalacje 
burzowe na terenie osiedla 
i stwierdziliśmy, że nie są one 
niestety w  najlepszym stanie. 
Musimy bardziej zaangażować 
się w ich udrożnienie, a w nie-

których miejscach nawet wy-
mianę pewnych odcinków 
wraz z  postawieniem nowych 
studni – przyznaje Włodzi-
mierz Byczkowski.

Jest także i  dobra wiado-
mość. Administracja osiedla 
otrzymała bowiem informację 
od GPEC w sprawie likwidacji 
węzła grupowego na Małym 
Przymorzu.

– Dzięki temu każdy budy-
nek będzie miał swój węzeł. 
W  związku z  tym musimy 
także dostosować nasze insta-
lacje do nowego rozwiązania, 
dlatego już teraz wymienia-
my poziomy zimnej i  ciepłej 
wody. Przygotowujemy także 
pomieszczenia do montażu 
węzłów cieplnych w  poszcze-
gólnych budynkach – dodaje 
Włodzimierz Byczkowski.

krzysztof lubański
>> W tym roku zmodernizowano także lokale 

użytkowe w budynku przy ulicy Jagiellońskiej
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nie zapomniJmy o historii

patriotyczne graffiti na przymorzu
Budynki garażowe na 

dużych, wiekowych osie-
dlach nie muszą kojarzyć 
się z szarością i epoką PRL. 
Na Przymorzu, w  sąsiedz-
twie „Zielonego Rynku”, 
na jednym z  garaży po-
wstało graffiti. Nie jest to 
chuligański wybryk, ale 
artystyczne dzieło, które 
upamiętnia jednocześnie 
75. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej i  obronę 
Westerplatte.

– Jesteśmy ze Stowa-
rzyszenia Kibiców Lechii 
Gdańsk i jest to nasza wła-
sna inicjatywa. Podobne 
graffiti powstało także na 
kilku innych ścianach rów-
nież na Przymorzu i na są-
siedniej Żabiance. Wszyst-
kie obrazy są w  podobnej 
tematyce. Nie tylko kibi-
cujemy naszej ukochanej 
drużynie, ale pamiętamy 
o  ważnych historycznie 
wydarzeniach naszego kra-
ju i  staramy się je przypo-
minać w naszych grafikach. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
naszym obrazom gdańsz-
czanie i  turyści odwiedza-
jący nasze miasto nie zapo-
mną o tych tragicznych dla 
naszej ojczyzny chwilach – 
mówią nam przedstawicie-
le Stowarzyszenia Kibiców 

Lechii Gdańsk, którzy wyko-
nali graffiti na jednym z przy-
morskich garaży.

Bardzo życzliwie do tego 
pomysłu podeszły władze 
Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”, 
zarządzającej garażem, na 
którym powstał obraz.

– Bardzo się ucieszyliśmy 
z  wizyty i  pomysłu młodych 

ludzi. Nie było żadnej dys-
kusji nad pozytywną odpo-
wiedzią na prośbę chłopa-
ków. Jest to miejsce bardzo 
uczęszczane przez mieszkań-
ców Przymorza, a  nawet są-
siedniej Żabianki. Poza tym, 
obraz mogą podziwiać rów-
nież turyści, którzy sąsiednim 
bulwarem spacerują nad mo-
rze. Nasze graffiti nie pozwo-

li zapomnieć nam o tak waż-
nym wydarzeniu w  dziejach 
ludzkości, jakim była II woj-
na światowa – dodaje Adam 
Kmieć, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.

(lubek)

>> Członkowie Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk właśnie kończą 
graffiti na ścianie garażu przy ulicy Krzywoustego na Przymorzu
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bUdŻet obywatelski 

nowy plac zabaw
Podczas letnich wakacji na terenie Sopotu realizowano wie-

le inwestycji, w tym również te, z których ucieszą się najmłod-
si mieszkańcy kurortu.

– Po powrocie z letniego wypoczynku część sopockich ma-
luchów czekała miła niespodzianka. Dzięki środkom z  So-
pockiego Budżetu Obywatelskiego wybudowany został przy 
ulicy Reja nowy plac zabaw – informuje Justyna Mazur z Biu-
ra Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopot.

Kolorowe urządzenia zostały ustawione na piaszczystym 
podłożu, dzięki czemu upadek z huśtawki nie będzie bolesny. 

– Oprócz wspomnianych huśtawek na placu ustawiono 
zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i  ścianką wspinaczko-
wą, bujak na sprężynie, piaskownicę z  tunelem oraz stolik 
do zabaw z wodą. Cały plac zabaw ma powierzchnię 300 m² 
i oprócz urządzeń dla dzieci ustawiono również ławki dla ro-
dziców. Całkowity koszt realizacji inwestycji to około 109 ty-
sięcy złotych – dodaje Justyna Mazur.

(Gr)

>> Z nowego placu zabaw przy ul. Reja na 
pewno korzystać będą najmłodsi sopocianie
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pomoc na wyciĄGnięcie ręki

defibrylator na sopockim molo
Pod koniec wakacji sopoc-

kie molo zostało wyposażone 
w defibrylator AED marki Phi-
lips. Jest to pierwsze tego typu 
urządzenie, które jest dostępne 
w miejscu publicznym.

– Defibrylator, który otrzy-
maliśmy dzięki PZU, jest do-
stępny na zewnątrz w  miejscu 
publicznym 24h/dobę, 365 dni 
w roku, niezależnie od pogody. 
W sytuacji zagrożenia życia, po 
wezwaniu pogotowia, może go 
użyć każda osoba z  podstawo-
wą wiedzą o  pierwszej pomo-
cy – informuje Marcin Kulwas, 
przedstawiciel operatora sopoc-
kiego molo.

Sopocki defibrylator AED 
jest jednym z  kilkudziesię-
ciu aparatów, które pojawią się 
w Trójmieście. Jest to efekt pro-
gramu dostępu do AED w prze-
strzeni publicznej stworzonego 
przez dr Tomasza Łopacińskie-
go z Katedry i Kliniki Medycy-
ny Ratunkowej z  Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Dr Tomasz Łopaciński opra-
cował autorską mapę miejsc na 
terenie Trójmiasta, w  których 
najczęściej dochodzi do nagłych 
zatrzymań krążenia. Stworzył 
projekt rozmieszczenia 94 de-
fibrylatorów, które miałyby sta-
nąć w przestrzeni miejskiej.

Program jest wynikiem  
kilkunastomiesięcznej pracy 

dr Łopacińskiego, który przej-
rzał ponad 100 tys. kart wy-
jazdowych trójmiejskich stacji 
pogotowia ratunkowego z  lat 
2010-2011.

– Europejska Rada Resuscy-
tacji zaleca, by defibrylatory 
umieszczane były w miejscach, 
w  których co najmniej raz na 
dwa lata zdarzyły się przypadki 
zatrzymania krążenia lub gdzie 
jest duże ryzyko, że do takiego 
zatrzymania dojdzie. AED po-
winny być tam, gdzie codzien-
nie przewija się duża liczba lu-
dzi – mówi doktor Łopaciński.

Niestety – jak zwykle reali-
zacja takiego przedsięwzię-
cia wiąże się z  nakładem 
sporych środków finan-
sowych. Autor programu 
wierzy jednak w  pozy-
skanie pieniędzy na ten 
cel.

– Rozmawiałem już 
z  władzami wojewódz-
twa i  dzięki zaangażowa-
niu wojewody pomorskiego 
program ma ogromną szansę na 
objęcie swoim zasięgiem całego 
Pomorza. Pierwsze rozmowy 
prowadzone są również z ewen-
tualnymi sponsorami – doda-
je autor programu, który liczy, 
że jego realizacja zakończy się 
sukcesem.

(lubek)

>> Dr Tomasz Łopaciński – autor programu 
dostępu do wczesnej defibrylacji,  
Gdański Uniwersytet Medyczny

końcowe odliczanie

rekordowa 
ilość zgłoszeń

Już tylko przez kilka dni zgłaszać się można do konkursu 
na najpiękniejszą posesję Sopotu. Zgłoszenia przyjmowane są 
tylko do 15 września.

– Sopot swój urok zawdzięcza nie tylko oryginalnej archi-
tekturze, zieleni oraz bliskości morza. Sopot to miasto ludzi, 
którzy dbają o  jego piękno. Wspaniałe przydomowe ogrody, 
ozdobione okna i balkony oraz ciekawa mała architektura, są 
to elementy spajające krajobraz i cieszące oko nie tylko wła-
ścicieli posesji, ale również przechodniów i sąsiadów – mówi 
Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Sopot.

Doceniając pracę i  pomysłowość sopocian, po raz kolejny 
zorganizowano konkurs na najpiękniejszą posesję.

– Choć co roku zainteresowanie konkursem jest niemałe, 
jednak przepiękne lato jak widać sprzyjało również ogrod-
nikom, gdyż w tym roku zgłoszeń jest zdecydowanie więcej. 
Do tej pory zgłoszono 377 posesji, a na kolejne Wydział In-
żynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu czeka 
jeszcze do 15 września. Najwięcej zgłoszeń spłynęło z regio-
nu ulic 23 Marca, Kolberga oraz Wybickiego – dodaje Anna 
Dyksińska.

Jacek Karnowski, gospodarz sopockiego kurortu – który 
pełnić będzie zarazem rolę jednego z jurorów – mówi, że So-
pot jest niezwykle zielonym miastem, ale kwietniki miejskie, 
wypielęgnowane drzewa i zadbane trawniki to nie wszystko.

– Całości dopełniają pięknie ozdobione okna, parapety, 
balkony czy przydomowa zieleń, a więc to wszystko, co po-
wstaje dzięki mieszkańcom. Doceniam ich trud i  poczucie 
estetyki, a ogromna ilość zgłoszeń świadczy tylko o tym, że 
mieszkańcy naszego miasta, tak jak ja, chcą, aby Sopot wyglą-
dał wyjątkowo – dodaje Jacek Karnowski.

(Gr)

straŻnicy UczĄ dzieci

bezpieczna droga do szkoły
Prawie dwa tygodnie temu rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim 
kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”. Do końca września 
funkcjonariusze sopockiej straży miejskiej będą zabezpieczać przejścia dla 
pieszych, ale przede wszystkim te znajdujące się bezpośrednio przy szkołach.

– Oprócz działań przy 
przejściach dla pieszych so-
poccy strażnicy miejscy pro-
wadzą prelekcje w  szkołach 
podstawowych i  przedszko-
lach. Starsi uczniowie wezmą 
udział w spotkaniach z eksper-
tem, który udzieli wskazówek 
w  kwestii poruszania się po 
mieście na rowerze. Aby za-
chęcić do korzystania z tej for-
my transportu, przy sopockich 
szkołach stanie 100 nowych 
stojaków na rowery – informu-
je Justyna Mazur z sopockiego 
magistratu.

Jak podaje Justyna Mazur 
zadaniem strażników przepro-
wadzających dzieci i młodzież 
przez przejścia dla pieszych bę-
dzie przypomnienie dzieciom 
oraz ich rodzicom i opiekunom 
zasad bezpiecznego przecho-
dzenia przez jezdnię i  wyczu-

lenie kierowców na ogranicze-
nie prędkości w związku z za-
bezpieczeniem przejść.

– Wykonując swoje obo-
wiązki, będą także rozmawiać 
z  pieszymi o  prawidłowym 

korzystaniu z  przejść dla pie-
szych, a szczególnie zależy im 
na wyrobieniu u dzieci nawy-
ków stosowania się do przepi-
sów ruchu drogowego. Funk-
cjonariusze przedstawią zasa-
dy bezpiecznego poruszania 
się na drogach, przechodzenia 
przez jezdnię i nauczą jak być 
widocznym na jezdni – dodaje 
Justyna Mazur.

Oprócz działań przy przej-
ściach dla pieszych muni-
cypalni, w  porozumieniu 
z  przedszkolami i  szkołami, 
przeprowadzą prelekcje z kon-
kursami i  nagrodami, które 
w  przyjemny sposób przybli-
żą dzieciom kwestie związane 
z  dbaniem o  bezpieczeństwo 
swoje i innych.

(Gr)

>> Sopoccy strażnicy miejscy ponownie będą 
uczyć dzieci jak bezpiecznie przechodzić przez 

przejście dla pieszych

Fo
t. F

oto
ba

nk
.PL

/U
MS



news@panoramapomorza.pl    wrzesień 20146 od drugiej strony6 od drugiej stronyod drugiej strony6 nasze spraWy

czytelnicy piszĄ

przepłacają za śmieci
Do naszej redakcji regularnie zgłaszają się Czytelnicy, któ-

rzy chcą, abyśmy pomogli im rozwiązać jakiś problem albo 
wsparli poważne i pożyteczne inicjatywy.

nie seGreGUJĄ Śmieci
Tym razem napisał do nas mieszkaniec Przymorza, który 

zainteresował się tematem segregacji odpadów komunalnych.
– Już ponad rok w całym kraju obowiązuje segregacja od-

padów komunalnych. Dlaczego zatem nowych przepisów nie 
wprowadzono na terenie Powszechnej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przymorze”? – pyta nasz Czytelnik, Zbigniew Szy-
chowski. – Ustawa powstała przecież po to, abyśmy wszyscy 
się do niej stosowali, a nie wprowadzali dowolność jej inter-
pretacji. Przecież mieszkańcy przymorskiej spółdzielni nie 
są aż tak bogaci, żeby płacić większe stawki za śmieci niese-
gregowane. W tej chwili mieszkańcy Przymorza przepłacają 
rocznie nawet o 150 złotych.

Tematem segregacji śmieci zajmiemy się już w kolejnym nu-
merze „Panoramy”.

siatkarskie iGrzyska
„Gratuluję organizatorom siatkarskich mistrzostw świa-

ta. Mam nadzieję, że prezesi związku siatkarskiego i Polsatu 
bardzo dobrze bawili się podczas imprezy i zarobili do swo-
ich kieszeni niemały grosz na organizacji wydarzenia. Mia-
sta, które gościły mistrzostwa, zapłaciły za promocję imprezy 
grube miliony. Kasę zgarnął oczywiście Polsat, który zrobił 
najlepszy interes na imprezie i  mało go interesuje, że odse-
tek ludzi, którzy widzieli mistrzostwa jest znikomy. Tak więc 
sport uprawia się już tylko dla biznesu, a nie dla kibiców” – 
pisze Jan Gaz z Moreny.

innowacyJne działania klastra

elektryczne auta na pomorzu
Trójmiasto jest miejscem, w którym innowacyjne rozwiązania nigdy nie były 
blokowane. Pomorskie jako jedno z pierwszych województw pokazywało 
drogę przyszłości, wprowadzając elektryczne samochody, testy elektrycz-
nych autobusów czy stacje ładowania prądu.

– Mobilność elektryczna to 
również szansa na przywróce-
nie do życia przemysłu stocz-
niowego, już dziś budowane są 
elektryczne statki, realizowane 
według polskiego pomysłu – in-
formuje Marek Świeczkowski, 
przewodniczący Rady Klastra

Logistyczno Transportowego 
Północ-Południe. – Pomorskie 
firmy wykazują spory poten-
cjał w wykorzystywaniu dobro-
dziejstw projektu. Specjalizacja 
ta jest w  stanie przyciągnąć na 
Pomorze nowych inwestorów, 
w tym także poważne koncerny. 
Projektem żywo zainteresowały 
się już: BMW Polska, Toyota 
„Carter”, AMZ, ale również sa-
morządy Gdańska, Gdyni oraz 
Pruszcza Gdańskiego, a  także 
Politechnika Gdańska i  Insty-
tut Elektrotechniki.

Kooperują z nimi innowacyj-
ne przedsiębiorstwa, które już 
teraz zaoferować mogą „elek-
tryczne” rozwiązania. Jak pod-

kreśla Marek Świeczkowski 
elektryczne statki, rowery, czy 
autobusy już dziś są na wycią-
gnięcie ręki.

– Nasz klaster jest innowa-
cyjnym partnerstwem pomor-
skiego biznesu, nauki i  samo-
rządów w logistyce, transporcie 
i  dystrybucji. Naszym projek-
tem jest Internetowa Platforma 

Logistyczna, która ma na celu 
połączenie urządzeń, pojazdów 
elektrycznych oraz sieci energe-
tycznej. Całość ma za zadanie 
w  inteligentny sposób dopro-
wadzić do integracji układów 
ładowania oraz zarządzania 
wykorzystaniem energii w  za-
leżności od obciążenia sieci – 
tłumaczy Marek Świeczkowski.

BMW, Toyota czy Solaris 
również skłonne są do zaofe-
rowania zachęt finansowych 
dla właścicieli pojazdów, 
którzy zdecydują się rozpo-
wszechniać je na potrzeby 
programu.

(Gr)

>> Przedstawiciele 
Klastra Logistyczno 

Transportowego 
Północ-Południe  

testują elektryczne 
BMW I3

Fo
t. Ł

uk
as

z K
arc

zm
arc

zy
k



wrzesień 2014     news@panoramapomorza.pl 7komunikacja

Ponad 70 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 
10 pojazdów szynowych dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski podpisali z przedstawicielami PESA Bydgoszcz SA: wiceprezesem 
Robertem Świechowiczem i prokurentem Maciejem Maciejewskim, umowę na dostawę 10 sztuk spalinowych zespołów 
trakcyjnych dla obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Uroczystość odbyła się 2 września na terenie budowanej 
stacji PKM Gdańsk-Niedźwiednik.

Projekt „Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych 
do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście”, 
dofi nansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2007-2013. Umowa o dofi nan-
sowanie, 2 czerwca br., została podpisana w Warszawie przez 
członków Zarządu Województwa Pomorskiego: Ryszarda 
Świlskiego i Czesława Elzanowskiego oraz Pawła Szaciłło, 
p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
w Warszawie. Projekt obejmuje zakup 10 pojazdów, w tym 
3 szt. dwuczłonowych i 7 szt. trójczłonowych. Wartość cał-
kowita projektu to 146 866 802 zł, kwota dofi nansowania to 
70 230 000 zł. 

– Po raz pierwszy w historii istnienia samorządu wojewódz-
twa zdarzyło się tak, że kupujemy za jednym razem aż tyle nowych 
pojazdów szynowych – mówił marszałek Mieczysław Struk. 

– Pomorska Kolej Metropolitalna to jednak wyjątkowa inwesty-
cja, również największa w historii pomorskiego samorządu. 

Przetarg na dostawę pojazdów dla PKM wygrała fi rma 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, która wykona za-
mówienie za kwotę 114 156 300 zł (cena pojazdu dwuczło-
nowego 10 701 000 zł (brutto), zaś cena pojazdu trójczłono-
wego 11 721 900 zł (brutto). Termin zakończenia dostawy 
poszczególnych pojazdów nastąpi w maju 2015 roku. 

– Nasze pojazdy bez problemu dadzą sobie radę nawet na tra-
sie, która przebiega częściowo po morenowych wzgórzach, a więc 
w  niełatwych warunkach – mówił Robert Świechowicz, 
wiceprezes PESA SA. – Żywotność zakupionych pojazdów to 
minimum 30 lat. 

Przypomnijmy, że wagony będą przystosowane do obsłu-
gi osób niepełnosprawnych, wyposażone w monitoring ze-

wnętrzny i wewnętrzny, klimatyzację, a także przystosowane 
do przewozu rowerów (po 6 specjalnych uchwytów w każ-
dym z pojazdów). Szyby w oknach bocznych i w drzwiach 
wejściowych będą zabezpieczone specjalną folią powleczoną 
klejem akrylowym z fi ltrem UV, o właściwościach antygraf-
fi ti (zapobiegająca zarysowaniom i zadrapaniom powierzchni 
szkła oraz odporna na działanie substancji żrących: rozcień-
czonych kwasów i  zasad). Pojazdy będą posiadały System 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z  monitorami LCD 
i wyświetlaczami LED oraz zostaną wyposażone w system 
automatycznego zliczania pasażerów. Zakupione pojazdy 
będą wyposażone również w kompletną sieć do bezprzewo-
dowego dostępu do Internetu dla podróżnych. Składy będą 
mogły rozwinąć prędkość do 120 km/h. 

UsprawniĄ pracę w pociĄGU

tablety dla konduktorów pkp intercity
PKP Intercity rozstrzygnę-

ło przetarg i  zawarło umowę 
na zakup 1900 tabletów, które 
jeszcze we wrześniu trafią do 
drużyn konduktorskich. Ta-
blety mają ułatwić pracę kon-
duktorom i  usprawnić zarzą-
dzanie informacjami w firmie.

W  ciągu ostatnich trzech 
miesięcy trwały testy oraz 
przygotowanie tabletów do 
pracy. Zanim konduktorzy 
otrzymali urządzenia, zostało 
na nich zainstalowane opro-
gramowanie do zdalnego za-
rządzania, karta SIM oraz 
aplikacja „Teczka Konduktor-
ska”. Na początku września 
prawie połowa konduktorów 
PKP Intercity mogła już ko-
rzystać z nowego sprzętu. Do 
końca tego miesiąca planowa-
ne jest zakończenie dystrybucji 
wśród pracowników, a w paź-
dzierniku zostaną przeprowa-
dzone dodatkowe szkolenia.

– Pierwsze odczucia korzy-
stania z tabletu są pozytywne. 
Wszystkie aplikacje działają 
płynnie, szybko i  sprawnie. 
Akumulator bez problemu 
wytrzymuje dwie, trzy zmiany 
robocze. Zestaw zawiera rów-
nież specjalny futerał i  torbę, 
które ułatwiają korzystanie 
z  urządzenia. Tablet umożli-
wia łatwy i  szybki dostęp do 
taryfy, regulaminów i cennika 
– mówi Wojciech Zbroiński, 
kierownik pociągu z  Zakładu 
Południowego PKP Intercity, 
który testował urządzenie.

Oprogramowanie zainsta-
lowane na sprzęcie ma ułatwić 
pracę konduktorom. Tablety 
zawierają moduł informacji 
pasażerskiej. Znajdują się tam 
m.in. informacje o  rozkła-
dzie jazdy, czy o  ewentual-
nych opóźnieniach pociągów. 
Aplikacja została tak przy-
gotowana, aby spełnić szcze-

gółowe wymagania związa-
ne ze specyfiką pracy drużyn 
konduktorskich. 

– Internet to okno na świat 
i w dzisiejszych czasach bardzo 
ułatwia życie. Dzięki dostępo-
wi do sieci, miałem okazję już 
kilka razy pomóc naszym pa-
sażerom. Muszę przyznać, że 
robi to na nich bardzo duże 
i pozytywne wrażenie. Dodat-
kowo „Teczka Konduktorska” 
pozwoli na elektroniczne pro-
wadzenie dokumentacji pocią-
gowej oraz znacznie usprawni 
przepływ informacji wewnątrz 
firmy. Nie będzie koniecz-
ności wypełniania obecnych, 
archaicznych druków i wyko-
nywania licznych telefonów. 
Wszystko to zapewni jedno, 
małe urządzenie – podsumo-
wuje Wojciech Zbroiński.

(Gr)
>> Konduktorzy PKP Intercity od niedawna korzystają w pracy z tabletów
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Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Czajkowskiego 1
15.09.2014 godz. 18.00
Gdański Park Naukowo-Technologicznym, ul.Trzy Lipy 3, budynek C, poziom -1
13.09.2014 godz. 10.00

Gdański Dziecięcy Zespół
Piosenki i Tańca Don Don

list intencyJny

„bursztyn bałtycki”
W  Gdańsku podpisano list intencyjny w  sprawie wspólnej 

promocji marki „Bursztyn Bałtycki” przez organizacje branżo-
we z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy. Dokument zawarto podczas 
Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Ambermart.

– Organizacje z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy widzą swoją 
przyszłość w  silnej współpracy oraz spójnej polityce promocji 
i budowy marki bursztynu na świecie jako „Bursztynu Bałtyc-
kiego”. Tak skonstruowana międzynarodowa marka będzie do-
skonałym wyróżnikiem pochodzenia geograficznego towaru 
eksportowego, a efekt synergii zwielokrotni jej oddziaływanie 
promocyjne i handlowe – informuje Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podpisany list to deklaracja woli wymiany doświadczeń, wie-
dzy i informacji w zakresie nauki, promocji i prawa gospodar-
czego, rozwijania międzynarodowych kontaktów handlowych 
związanych z  obrotem surowcem bursztynowym, biżuterią 
i przedmiotami dekoracyjnymi z tego surowca, a przede wszyst-
kim wypracowania strategii promocji bursztynu bałtyckiego.

– List ten jest pierwszą w historii oddolną inicjatywą przed-
stawicieli branży bursztynniczej czterech głównych krajów 
– producentów produktów z  bursztynem. Sygnatariusze ży-
wią nadzieję, że stanie się ważnym fundamentem do dalsze-
go rozwijania współpracy, promocji i  nauki – dodaje Michał 
Piotrowski.

(Gr)

konsolidowaĆ siły na wybory

gdańsk – partyjny czy obywatelski?
Zbliżają się wybory smorządowe, podczas których wybierzemy również Radę 
Miasta Gdańska. Spółdzielcy nie mają w obecnej radzie żadnego przedstawi-
ciela, o czym z Sylwestrem Wysockim, radnym Gdańska w latach 2006-2010, 
rozmawia Grzegorz Rudnicki.

– W obecnej radzie miasta 
nie ma żadnego przedsta-
wiciela spółdzielni miesz-
kaniowych, a co więcej, nie 
ma w niej miejsca dla osób 
bezpartyjnych.

– W wyborach w 2010 roku 
do rady miasta nie wszedł ża-
den kandydat z  8 bezpartyj-
nych komitetów wyborczych. 
Żadnemu z  tych obywatel-
skich komitetów nie udało się 
przekroczyć 5 proc. progu wy-
borczego. Startując oddzielnie, 
przegrali wszyscy. Tego błędu 
nie można teraz powtórzyć.

Wobec tego faktu dość iro-
nicznie brzmią słyszane wokół 
słowa o  tym, jak to na tle in-
nych miast w  Polsce, Gdańsk 
jest obywatelski, jak wyróż-
nia go obywatelski budżet, 
jakie możliwości realizacji 
mają obywatelskie inicjatywy 
uchwałodawcze czy stopień 
obywatelskiego zadowolenia 
z ycia w Gdańsku.

Uważam, że mamy tyle oby-
watelskiego udziału władzy 
i wpływu na nią, ile ona sama 
zechce nam łaskawie dać. A da 
tyle, by władzy nie utracić. 
Wysokość budżetu obywatel-
skiego na głowę mieszkań-
ca nie należy do najwyższych 
w  kraju, ale ilość podpisów, 
jaką muszą złożyć mieszkań-
cy pod projektem uchwały do 
rady miasta, by załatwić jakąś 
lokalną sprawę należy do naj-
wyższych w kraju.

Władza szczyci się publicz-
nie przy każdej okazji Euro-
pejskim Centrum Solidarno-
ści, PGE Areną czy Teatrem 
Szekspirowskim. Ale tym, 
że dopiero parę lat temu do-
prowadzono wodę bieżącą do 
mieszkań niedaleko centrum 
miasta, już niekoniecznie. 
O  kosztach utrzymania tych 
pomników historii i  chwały 
władzy z podatków mieszkań-
ców nie wspomnę.

– A  może mieszkańcy są 
tak zadowoleni z władzy, że 
nie widzą potrzeby zmiany 
i nie korzystają z możliwo-
ści ubiegania się o  mandat 
radnego?

– O  stopniu zadowolenia 
z  władzy informują obywateli 
róznego rodzaju sondaże zle-
cane od lat tym samym pod-
miotom i publikowane przez te 
same media zależne od władzy. 
Rodzi się pytanie – czy jest to 

zadowolenie prawdziwe? Fak-
tem zaś jest niska frekwencja 
wyborcza. W  2010 roku nie-
spełna 40 proc. mieszkańców 
poszło głosować. Nie chodzą, 
bo są przekonani, że niczego 
nie zmienią. Nie mają racji. 
Chociaż cała machina wybor-
cza jest tak skonstruowana, 
aby obywatelskie, niepartyjne 
komitety wyborcze nie stano-
wiły realnego zagrożenia dla 
rządzących. Władza wcale nie 
musi być polityczna, może być 
obywatelska. Wystarczy tylko 
połączyć siły i wystawić jedne-
go niepolitycznego kandydata 
na prezydenta miasta z  jedną 
listą kandydatów na radnych.

– W  spółdzielniach za-
mieszkuje prawie połowa 
gdańszczan. To wielki elek-
torat. Jest Pan zwolen-
nikiem wprowadzenia do 
rady miasta przedstawicie-
li tego środowiska?

– Spółdzielnie mieszka-
niowe zostały sprowadzone 
do roli inkasenta podatków 
oraz opłat lokalnych i  komu-
nalnych na rzecz gminy. Po-
bierając opłaty, musimy jesz-
cze tłumaczyć mieszkańcom 
dlaczego są one tak wysokie. 
Spółdzielnie mieszkaniowe 
zostały w  ostatniej kadencji 
rady pozbawione wpływu na 
rozwój miasta.

Obojętność, głównie na-
szego środowiska, oznacza 
przyzwolenie władzy na dal-
sze nieograniczone dreno-
wanie kieszeni spółdzielców 
i  pozostałych mieszkańców 
Gdańska – także na budowę 
wspomnianych już pomni-
ków historii i  chwały obecnej 
władzy. Aą 70 proc. kosztów 
utrzymania mieszkań spół-
dzielczych uchwala rada mia-
sta, ustala prezydent, spółki 

komunalne lub inne podmioty 
uzależnione od władzy. Sta-
nowią one tzw. koszty nieza-
leżne od spółdzielni. Pozosta-
łe 30 proc. kosztów ustalają 
rady nadzorcze spółdzielni. 
Od 2009 do 2012 roku opła-
ty ustalane przez spółdzielnie 
wzrosły średnio od kilku do 
kilkunastu procent, a  opła-
ty niezależne od 35 proc. do 
200 proc. Najwięcej wzro-
sły opłaty za zużycie zimnej 
wody, użytkowanie wieczyste 
gruntów i  wywóz odpadów 
komunalnych. Wszystkie po-
datki i opłaty lokalne ustalane 
są w górnej granicy wysokości 
określonych w ustawach. I nikt 
gdańszczan nie pyta o zdanie. 
Czy tak musi być? Nie. Jako 
obywatele mamy konstytu-
cyjne prawo być podmiotem, 
a  nie przedmiotem działań 
lokalnej władzy. Mamy duży 
potencjał. Wystarczy tylko, by 
obywatelskie, niepartyjne ko-
mitety wyborcze połączyły siły 
i z jednym wspólnym, niepar-
tyjnym kandydatem na prezy-
denta wspólnie przystąpiły do 
wyborów. Tylko w taki sposób 
mamy realną szansę osiągnąć 
sukces. Osobiste ambicje i pla-
ny trzeba poświęcić dla dobra 
wspólnego, jakim jest rozwój 
miasta i spełnianie oczekiwań 
obywateli, a  nie politycznej 
władzy.

Jeśli tego nie uczynimy to 
proponuję wszystkim komite-
tom obywatelskim, które chcą 
samodzielnie startować w  je-
siennych wyborach, aby spę-
dziły najbliższe 2 miesiące na 
jesiennych spacerach i kontak-
cie z przyrodą, bowiem udział 
w wyborach będzie stratą cza-
su, pieniędzy i wielką porażką 
na własne życzenie.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Sylwester Wysocki, były radny miasta Gdańska
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w mUzeUm i faktorii

konferencja o bałtyku
Młodzi badacze z  całej Europy wezmą udział w  między-

narodowej konferencji naukowej na temat historii krajów 
nadbałtyckich. Jak informuje Bartosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego wydarzenie odbywać 
się będzie w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku i na 
terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim.

– Pomiędzy 11 a  13 września, na konferencji naukowej 
„Origines et mutationes circa principio Mare Balticum”, go-
ścić będziemy ponad 30 historyków, archeologów i  history-
ków sztuki z  polskich, a  także europejskich ośrodków na-
ukowych – mówi Aleksandra Girszowt, współorganizator 
konferencji. – Partnerami wydarzenia są Centralne Muzeum 
Morskie i Miasto Pruszcz Gdański.

Konferencja ma na celu przeanalizowanie transferów 
w  dziedzinie demografii, polityki, wojskowości i  kultu-
ry w  krajach leżących nad Morzem Bałtyckim między IX 
a XVII wiekiem.

Bartosz Gondek dodaje, że młodym historykom z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, którzy postanowili zorganizować konfe-
rencję, zależy zwłaszcza na ukazaniu procesów, a  nie tylko 
wąskiej interpretacji wydarzeń.

– To naprawdę spore przedsięwzięcie. W wydarzeniu weź-
mie bowiem udział ponad 30 badaczy różnych specjalności 
z krajowych i europejskich ośrodków naukowych – podkreśla 
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. – Tak szero-
kie ujęcie powoduje, że słuchacze będą mogli poznać zarów-
no najświeższe informacje dotyczące badań archeologicznych 
w Skandynawii, jak i szczegóły brytyjskiej dyplomacji w XVII
-wiecznym Gdańsku.

(Gr)

naJpierw kampania promocyJna

chcą rady dzielnicy przymorze
Niemal wszystkie dzielni-

ce Gdańska posiadają swoje 
jednostki pomocnicze, jakimi 
są rady osiedli. Jednym z nie-
licznych wyjątków jest Przy-
morze. Kolejny raz pojawiła 
się jednak grupa mieszkańców, 
która chce stworzyć radę dziel-
nicy. Tym razem ich działania 
mają okazać się skuteczne.

Kilka lat temu na Przymo-
rzu Małym zawiązała się gru-
pa mieszkańców, która dążyła 
do powołania rady osiedla. Ze-
brano wystarczającą ilość pod-
pisów pod wnioskiem, ale fre-
kwencja podczas wyborów do 
rady osiedla okazała się zbyt 
niska i  plan spalił na panew-
ce. Teraz szanse utworzenia 
Rady Dzielnicy Przymorze są 
znacznie większe.

– Już kilka tygodni temu 
rozpoczęliśmy kampanię in-
formacyjną. Chcemy uświa-
domić mieszkańcom Przymo-
rza, że rady dzielnic nie mają 
nic wspólnego z  działającymi 
tu radami osiedli Powszech-

nej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przymorze”. Nie jest to 
również żaden twór politycz-
ny. Rada dzielnicy to przecież 
tylko i  wyłącznie jednostka 
pomocnicza rady miasta – in-
formuje Krzysztof Skrzyp-
ski, inicjator powołania Rady 
Dzielnicy Przymorze.

Gdańszczanin skupił już 
wokół siebie kilkanaście osób, 
które również wierzą w utwo-

rzenie nowej rady dzielnicy 
w naszym mieście.

– Są to osoby, które chcą coś 
zrobić społecznie dla Przy-
morza. Kilka najbliższych 
miesięcy chcemy poświęcić 
na promocję naszego pomy-
słu. Przypuszczam, że wybo-
ry do Rady Dzielnicy Przy-
morze odbyłyby się być może 
dopiero w  drugiej połowie 
2015 roku. Wcześniej jednak 

musimy jeszcze zebrać odpo-
wiednią ilość podpisów pod 
wnioskiem o  powołanie rady. 
Z tym, jak również z frekwen-
cją, nie powinno być proble-
mów i  jestem przekonany, że 
niebawem działać będzie Rada 
Dzielnicy Przymorze – za-
pewnia Krzysztof Skrzypski.

(lubek)

>> Przymorze jest jednym z sześciu miejsc w Gdańsku,  
gdzie nie ma rady dzielnicy
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echa wakacJi w mieŚcie

ruszają nowe sekcje
Oliwski Klub Osiedlowy „OKO”, działający przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” działa nieprze-
rwanie przez cały rok. W czasie wakacji klub organizował półkolonie dla najmłodszych.

Główna część tegorocznej 
Akcji Lato w  klubie „OKO” 
trwała miesiąc, a uczestniczy-
ło w  niej kilkadziesiąt osób. 
Przypomnijmy, że zajęcia pro-
wadzono w tym roku pod ha-
słem „Są wakacje, są atrakcje!”.

– Nie wszyscy mieli oka-
zję wyjechać poza Gdańsk na 
letnie wakacje, dlatego na-
szym celem było zorganizo-
wanie dzieciom wolnego cza-
su. Przy okazji maluchy mogły 
się poznać i  integrować wśród 

uczestników naszej akcji. Ko-
rzystając z  okazji, populary-
zowaliśmy dobre wychowanie, 
zasady koleżeństwa, a  przede 
wszystkim pokazaliśmy, że bez 
wyjazdu poza miasto można 
również się świetnie bawić – 
mówi nam Dariusz Lulewicz, 
kierownik Oliwskiego Klubu 
Osiedlowego „OKO”.

Dzieci spędzały czas na 
typowych zajęciach świetli-
cowych, przy licznych grach 
planszowych i  edukacyjnych 
oraz malowaniu. Organizo-
wane były zawody sportowe 
w pingponga i piłkarzyki, tur-
nieje gier planszowych i  kon-
kursy rysunkowe.

– Nie zabrakło także wyjść 
na plac zabaw i  boisko, gdzie 
dzieci bawiły się w chowanego, 
podchody i  wiele innych gier, 
które uczyły przede wszystkim 
zdrowej rywalizacji zgodnie 
z zasadami fair play. We współ-
pracy z klubem „Ad-Rem” zor-
ganizowaliśmy też mini turniej 
piłki nożnej i tenisa stołowego 
– dodaje Dariusz Lulewicz. – 
Zorganizowaliśmy też quiz 
wiedzy o Mistrzostwach Świa-
ta w  Piłce Nożnej w  Brazylii, 
a na zakończenie poszliśmy do 

kina na film animowany dla 
dzieci „Samoloty 2”.

Wakacyjne zajęcia 
w  „OKO” przeszły już do hi-
storii, ale klub już od września 
wraca ze stałymi sekcjami: 
szachową, brydżową, tenisa 
stołowego i piłkarzyków. Od-

bywać się też będą comiesięcz-
ne spotkania Klubu Pracy.

– Jesienią postaramy się 
też ruszyć z  sekcją samoobro-
ny i  karate oraz warsztatami 
komputerowymi dla osób star-
szych – informuje kierownik 
klubu.

Oliwski Klub Osiedlowy 
„OKO” znajduje się w  Gdań-
sku przy al. Grunwaldzkiej 
611-613.

(kl)
>> W zajęciach klubu „OKO” uczestniczyły przede 

wszystkim najmłodsze dzieci
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>> Mali mieszkańcy dolnego osiedla RSM „Budowlani”  
chętnie grali w piłkarzyki
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klUb ławeczka

zaproszenie dla dziadków
Fundacja Rozwoju Rodziny 

„rodzicdziecko.pl” zaprasza na 
spotkania Międzypokolenio-
wego Klubu Ławeczka. Będą 
się one odbywały we wrze-
śniowe poniedziałki i  piątki 
o  godzinie 9.00 w  Centrum 
Rozwoju Rodziny ul. Nowe 
Ogrody 35.

Klub Ławeczka to trzygo-
dzinne spotkania dla wielopo-
koleniowych rodzin, których 
celem jest wymiana doświad-
czeń, warsztaty i  okazja do 
własnego rozwoju osobistego. 
W programie zaplanowano m. 
in. integrację pokoleń poprzez 
wspólną zabawę oraz prowa-
dzone przez dwie doświad-
czone animatorki, warsztaty 
dla dorosłych, odbywające się 
cyklicznie w czterech blokach 
tematycznych: „Dylematy 
Wychowania”, „Linia Życia”, 

„Hand Made” i  „W  zgodzie 
z naturą”. Nie zabraknie rów-
nież wspólnych wyjść do kina 
czy muzeum. Każde ze spo-
tkań prowadzone jest przez 
trenerów i  psychologów. 
Udział w spotkaniach jest bez-
płatny, ale obowiązują wcze-
śniejsze zapisy.

Formularz zgłoszeniowy 
można wypełnić na stronie: 
www.klublaweczka.blogspot.
com. Można go też wypełnić 
osobiście w Centrum Rozwoju 
Rodziny ul. Nowe Ogrody 35.

Dodajmy tylko, że projekt 
realizowany jest przez Fun-
dację Rozwoju Rodziny „ro-
dzicdziecko.pl”, a  finansowa-
ny z Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych.

(Gr)

>> Gdańscy dziadkowie 
chętnie biorą udział 

w integracyjnych  
zajęciach

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

propozycJa pUp

szkolenia szyte na miarę
Z  kolejną ciekawą propo-

zycją do pracodawców wy-
szedł Powiatowy Urząd Pracy 
w Gdańsku, który uruchomił 
projekt „Szkolenia szyte na 
miarę”. Umożliwia on praco-
dawcy zorganizowanie bez-
płatnego szkolenia dla no-
wych pracowników.

Łukasz Iwaszkiewicz, 
rzecznik prasowy Powiatowe-
go Urzędu Pracy w  Gdańsku 
informuje, że ważną nowością 
jest możliwość pełnego zaan-
gażowania się przedsiębior-
ców w kształt kursu, a nawet 
dobór jednostki szkoleniowej. 
Jest to doskonałe rozwiąza-
nie, ponieważ odpowiednio 
wykształcony i  doświadczo-
ny personel to na rynku pra-
cy wciąż rzadkość. W efekcie 
większość pracodawców ma 
coraz poważniejsze problemy 
z rekrutacją nowych kadr.

– Wzrost zapotrzebowania 
na wykwalifikowanych pra-
cowników to przede wszyst-

kim efekt ciągłego postępu 
technologicznego oraz dy-
namicznie zmieniających się 
procesów produkcyjnych – 
przyznaje Roland Budnik, dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Gdańsku. – Wielu 
przedsiębiorców deklaruje też 
gotowość zatrudnienia mniej 
doświadczonych osób, po ich 
wcześniejszym przeszkoleniu. 
Odpowiednie, specjalistyczne 
kursy jednak bardzo często 
są drogie i przekraczają moż-
liwości finansowe wielu firm.

Skutecznym rozwiązaniem 
problemu może być właśnie 
nowy projekt PUP, który za-
kłada trójstronną umowę mię-
dzy urzędem pracy, jednostką 
szkoleniową oraz pracodawcą.

– Szczegółowo określa ona 
wymagania szkoleniowe pra-
codawcy, w tym program kur-
su i  jego założenia. Na tym 
etapie pracodawca ma także 
mozliwość wyboru jednost-
ki szkoleniowej oraz kursan-

tów, którzy odbęda szkolenie. 
W  jego trakcie firma ma też 
możliwość kontroli realizacji 
kursu. Ich zorganizowanie 
jest dla pracodawcy całkowi-
cie bezpłatne, o  ile wartość 
szkolenia nie przekroczy wy-
sokości 300 proc. przeciętne-
go miesięcznego wynagrodze-
nia na 1 kursanta. Niezbęd-
nym wymogiem jest jednak 
udzielenie przez pracodawcę 
gwarancji zatrudnienia kur-
santów, którzy z  powodze-
niem ukończą naukę – wyja-
śnia Łukasz Iwaszkiewicz.

Więcej informacji na temat 
„Szkolenia szytego na miarę” 
udzielą: Alina Krzyżanowska 
(58 732 52 64, akrzyzanow-
ska@pup.gda.pl), Anna Ko-
pyść (tel. 58 732 53 27, ako-
pysc@pup.gda.pl) i  Małgo-
rzata Wronka (tel. 58 732 52 
81, mwronka@pup.gda.pl).

(Gr)

staroŚci trzeba się naUczyĆ

zapraszamy firmy przyjazne seniorom
Jesienią już po raz piąty odbędą się w Sopocie Targi Seniora, tym razem pod hasłem „Piękny uśmiech w każdym wie-
ku”. To jedyna w Polsce północnej profesjonalna impreza wystawiennicza dedykowana seniorom oraz ich rodzinom. 
Organizatorzy już teraz zapraszają firmy, organizacje oraz instytucje, które posiadają ciekawą ofertę dla seniorów 
do zaprezentowania się na Sopockich Targach Seniora.

– Duże zainteresowanie tym 
wydarzeniem zarówno ze stro-
ny odwiedzających, jak i  wy-
stawców pokazuje, że to ważne 
miejsce wymiany doświadczeń 
oraz poszukiwania inspiracji 
jak zapewnić seniorom dobrą 
jakość życia – podkreśla Ma-
rek Wojda, prezes Fundacji 
Niezależni – współorganiza-
tor targów. – Sopockie Targi 
Seniora to przestrzeń, gdzie 
spotykają się przedstawicie-
le różnych branż, organizacje 
i  instytucje, które oferują pro-
dukty i  usługi dostosowane 
do potrzeb i  możliwości osób 
starszych oraz seniorzy i  ich 
rodziny. Na targach mają moż-
liwość zapoznania się z  szero-
ką i różnorodną ofertą zarówno 
dla osób aktywnych, jak i tych 
wymagających wsparcia.

Sopockie Targi Seniora to 
nie tylko stoiska z  ofertami 
produktów i  usług dla senio-
rów, to również ciekawy pro-
gram edukacyjno-kulturalny.

– Ważnym elementem tar-
gów są warsztaty, pokazy, 
wykłady oraz badania profi-
laktyczne, które zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
– podkreśla Anna Jarosz, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie, 
pomysłodawca targów. – To 
oznacza, że mamy coraz więk-

szą świadomość jak ważne jest 
przygotowanie się do starości. 
To, jaka będzie nasza starość 
w  dużej mierze zależy od nas 
samych, od tego jak wygląda-
ło nasze dotychczasowe życie. 
Dlatego tak ważny jest zdrowy 
styl życia, odpowiednia dieta, 
profilaktyka, rozwijanie pasji 
i zainteresowań oraz pielęgno-
wanie relacji. „Starości należy 
się uczyć” – mówił Aleksander 
Kamiński, pedagog i  wycho-
wawca, dlatego na Sopockich 
Targach Seniora prezentujemy 
ciekawe rozwiązania i pomysły 
jak przygotować się do starości, 
aby była dobrym i spełnionym 
czasem – dodaje Anna Jarosz.

Po pierwsze i najważniejsze 
– ze starością trzeba się oswo-
ić, trzeba ją zaakceptować jako 
naturalny, kolejny etap nasze-
go życia. Dobrym sposobem 
na akceptację życia, niezależ-
nie od wieku, jest uśmiech, po-
goda ducha i radość z codzien-
nych małych rzeczy. Uśmiech 
jest wyrazem pozytywnych 
emocji, ale również ozna-
ką zdrowia. Jak mówi znane 
nam wszystkim powiedze-
nie: śmiech to zdrowie, dla-
tego organizatorzy Sopockich 
Targów Seniora zachęcają do 
uśmiechu i  promują w  tym 
roku hasło: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”.

Żyjemy coraz dłużej, we-
dług ekspertów co czwarty 
Polak w 2035 roku będzie miał 
65 lat i  więcej, a  już w  2020 
roku ponad milion Polaków 
będzie dobiegać 90. roku ży-
cia. Postępujący proces starze-
nia się społeczeństwa to pro-
blem zarówno społeczny, jak 
i  ekonomiczny. Zapewnienie 
dobrej jakości życia, utrzyma-
nie jak najdłużej w aktywności 
i  zdrowiu wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego, współ-
pracy świata nauki, ochrony 
zdrowia, sektora prywatnego, 
samorządu, a  także organiza-
cji pozarządowych – podkre-
ślają organizatorzy Sopockich 
Targów Seniora i zapraszają do 
udziału w targach tych, którzy 
posiadają ciekawe propozycje 
dla seniorów.

Tegoroczna, piąta edycja 
Sopockich Targów Seniora 
odbędzie się w  dniach 18-19 
października.

Firmy, instytucje oraz orga-
nizacje zainteresowane udzia-
łem mogą zgłaszać się do Biu-
ra Organizacyjnego Targów. 
Szczegółowe informacje: tel./
fax 58 341 93 33, biuro@tar-
giseniora.pl, www.targisenio-
ra.pl.

agnieszka niedałtowska

>> Dobrym sposobem na akceptację życia, niezależnie od wieku,  
jest uśmiech, pogoda ducha i radość z codziennych małych rzeczy
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mandaty do 500 złotych

odblaski po zmierzchu
Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po 

zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.  
Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat od 20 do 
nawet 500 zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy – prawo o ruchu drogowym – 
nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedy-
nie na osoby poniżej 15. roku życia. Teraz ustawodawca rozsze-
rzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poru-
szać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się 
poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez ele-
mentów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy 
przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania – 
tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.

Jak informuje Policja, elementami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz 
smycze. Ważne jest ich umieszczenie. Odblaski zaleca się 
umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klat-
ki piersiowej i pleców, ponieważ dopiero wtedy będziemy mieli 
pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu 
drogowego.

– Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciem-
ny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 
około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie ele-
menty odblaskowe, staje się widoczna nawet z  odległości 150 
metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować 
i bezpiecznie ominąć pieszego – przypomina Policja.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu dro-
gowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są 
znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 
strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszaco-
wania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu pań-
stwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

(Gr)

nasze miasto Gra!!!

setin w finale konkursu
Rozpoczął się wielki finał 

drugiej edycji konkursu „Na-
sze Miasto Gra”, który w ubie-
głym roku rozgrywał się wy-
łącznie w  Poznaniu. W  tym 
roku do finału dostał się m.in. 
gdański zespół Setin.

– Konkurs obejmuje w  tym 
roku miasta w  całej Polsce. 
Przed wakacjami drogą gło-
sowania publiczności i decyzją 
jury wybrane zostały najlepsze 
kapele ze swoich regionów, 
które zmierzyły się ze sobą 
w  koncertach półfinałowych 
w  Poznaniu, Gdańsku, Kato-
wicach i w Warszawie – infor-
muje Milena Szymańska, wo-
kalistka grupy Setin.

Gdańsk, poza Setin, repre-
zentuje jeszcze w  konkursie 
kapela Last Vain. Nasi re-
prezentanci wybrani zosta-
li w  głosowaniu publiczności 
podczas koncertu w gdyńskim 
„Atlanticu”.

– Od Was – czytelników 
„Panoramy” i  naszych fanów 
zależy, czy zespół otrzyma 
nagrodę główną, którą jest 
występ na festiwalu LuxFest 
w Poznaniu obok gwiazd pol-
skiego rocka – Luxtorpedy 
i  Illusion. Pokażmy, że mamy 
najlepszą kapelę w kraju – ape-
luje wokalistka Setin.

Głosowanie odbywa się 
na portalu gdansk.nasze-
miasto.pl /plebiscy t /kar ta /
setin,19731,1209863,t,id,kid.
html oraz na facebooku, gdzie 
głosy liczą się podwójnie. Gło-
sować można jeszcze tylko do 
14 września do godz. 12.00.

Setin to zespół tworzący 
muzykę określaną jako „dirty”.

– W  czasach, kiedy ludzie 
gonią za coraz „bardziej ide-
alnymi” miłościami, kiedy 
osiągają pod wielką presją 
wyimaginowane cele, brakuje 
przeciwwagi. W swoich utwo-
rach zwracamy uwagę na to, 
co ludzkie, bez zważania na 
społeczne neurotyzmy. Nasza 
muzyka skupia w  sobie to, co 

brzydkie i  piękne zarazem. 
Bez tabu, bez pruderii i  wy-
muszonej przyzwoitości. Wie-
lowymiarowe znaczenie słowa 
„dirty” w  pełni odzwierciedla 
naszą twórczość – dodaje Mi-
lena Szymańska.

(kl)

>> Setin znalazł się w finale konkursu „Nasze miasto gra”
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międzynarodowe Święto mUzyki

gwiazdy na sopot jazz festiwal
Za niespełna miesiąc rozpocznie się Sopot Jazz Festiwal, podczas którego – jak zapowiadają organizatorzy – nie 
zabraknie oryginalnej muzyki, premierowych i zainicjowanych przez festiwal projektów oraz intrygujących twórców 
wielu narodowości, którzy zaprezentują się w mocno zróżnicowanych konfiguracjach – od solo aż po big band.

Dyrektorem artystycz-
nym sopockiego festiwalu jest 
Adam Pierończyk, jeden z naj-
ważniejszych i najbardziej kre-
atywnych polskich muzyków 
jazzowych.

– Podczas tegorocznego 
święta muzyki improwizowa-
nej spodziewać możemy się 
artystów z  dwunastu krajów. 
Usłyszymy wykonawców mło-
dych oraz legendy, poszuku-
jących oraz poruszających się 
w jazzie środka, a także cztery 
premiery, które powstaną na 
specjalne zamówienie festiwa-
lu – mówi Adam Pierończyk.

Jak informuje Mariusz 
Pszczółkowski z  Bałtyckiej 
Agencji Artystycznej BART, 
Sopot Jazz rozpocznie się 8 
października koncertem na so-
pockiej scenie kameralnej Te-
atru Wybrzeże, gdzie wystąpi 
zwycięzca prestiżowego kon-
kursu jazzowego im. Theloniu-

sa Monka w 2008 roku, sakso-
fonista Jon Irabagon oraz jego 
trio, w którego skład wchodzą 
wybitni amerykańscy wetera-
ni: basista Mark Helias oraz 
perkusista Barry Altschul.

– 9 października w  legen-
darnym Spatife wystąpi unika-
towy duet Szwajcarów Andre-
asa Schaerera i  Lucasa Niggli 
– tylko głos i zestaw perkusyj-
ny. Po nich, po raz pierwszy 
na scenie spotkają się czołowy 
niemiecki tenorzysta Matthias 
Schubert oraz wyróżniające się 
na polskim rynku trio RGG. 
Kolejne trzy koncerty odbędą 
się w Zatoce Sztuki – informu-
je Mariusz Pszczółkowski.

10 października wystą-
pi hinduski wirtuoz perkusji 
Trilok Gurtu oraz trio BoZi-
Lo, którego wytrawni człon-
kowie zaprezentują połączenie 
bałkańskiej, arabsko-berberyj-
skiej oraz zachodnioeuropej-

skiej estetyki – francuski sak-
sofonista Julien Lourau, algier-
ski perkusista Karim Ziad oraz 
serbski pianista Bojan Z.

– Późnym wieczorem Grze-
gorz Nagórski, czołowy polski 
puzonista przedstawi premie-
rowy projekt, a wesprą go wę-
gierski pianista Kalman Olah, 
niemiecki kontrabasista Man-
fred Bruendl i  austriacki per-
kusista Klemens Marktl. Z ko-
lei 11 października Salę Krysz-
tałową Zatoki Sztuki wypełnią 
dwie legendy muzyki jazzowej. 
Pierwszą będzie jeden z  naj-
nowocześniej brzmiących oraz 
najbardziej znaczących sak-
sofonistów na świecie, Greg 
Osby, który wystąpi z  uzna-
nym szwajcarskim zespołem 
VEIN. Kolejna światowa iko-
na to stawiany przez wielu 
kontrabasistów za wzór ma-
estrii Miroslav Vitous – konty-
nuuje Mariusz Pszczółkowski.

Na zakończenie festiwalu, 
12 października, odbędzie się 
nadzwyczajny koncert. W  na-
miocie Zatoki Sztuki wystąpi 
specjalnie powołany big band, 

złożony z czołowych trójmiej-
skich i polskich muzyków pod 
kierownictwem Aleksandry 
Tomaszewskiej. Gościem spe-
cjalnym będzie legendarny Jan 

Ptaszyn Wróblewski – uczest-
nik pierwszej edycji naszego 
festiwalu w 1956 roku.

(kl)

>> 10 października podczas Sopot Jazz Festiwal wystąpi hinduski wirtuoz 
perkusji Trilok Gurtu
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Gdańskie miniatUry

na szlaku kościołów i szpitali
Sześć lat temu Instytut Kul-

tury Miejskiej przygotował dla 
uczniów pierwszy cykl Gdań-
skich Miniatur – historycznych 
spacerów edukacyjnych z  ele-
mentami gry miejskiej. W tym 
roku tematem przewodnim 
spotkań będą gdańskie ko-
ścioły i  dawne, przykościelne 
szpitale, które pełniły kiedyś 
nie tylko funkcję leczniczą. 
Pierwszy, bezpłatny zorgani-
zowany spacer odbędzie się  
30 września, a zapisy przyjmo-
wane są do 21 września.

Uczestnicy będą mieli oka-
zję odwiedzić zarówno miej-

sca bardzo znane, ale też te, 
które zwykle nie pojawiają się 
na trasach wycieczek – m.in. 
budynek dawnego szpitala św. 
Ducha.

– We wrześniu uczniowie 
dowiedzą się m.in. gdzie znaj-
dował się pierwotnie kościół 
św. Ducha, który król Anglii 
gościł w  Gdańsku i  co spre-
zentował miastu. Opowie-
my też romantyczną historię 
wielkiego filantropa i miłośni-
ka książek Zachariasza Zap-
pio – mówi Anna Urbańczyk, 
koordynatorka Gdańskich 
Miniatur.

Gdańskie Miniatury to 
projekt, którego głównym ce-
lem jest przybliżenie historii 
miasta dzieciom i  młodzieży 
szkolnej, ale także dorosłym. 
Spacerować można też indy-
widualnie z  mapką dostępną 
na stronie Instytutu Kultury 
Miejskiej lub jako część zorga-
nizowanej grupy z  przewod-
niczką Ewą Czermińską i por-
talem iBedeker, popularyzują-
cym historię Gdańska.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 21 września z poda-
niem nazwy szkoły, placówki 
kultury, grupy nieformalnej 

i  ilości uczestników, wybranej 
godziny, nazwisk oraz telefo-
nów kontaktowych osób, które 
30 września będą towarzyszyć 
grupie dzieci i  młodzieży (na 
każde 15 osób przypada jeden 
opiekun), na adres miniatury@
ikm.gda.pl.

Potwierdzenia zostaną 
przesłane drogą mailową do  
23 września. Opis trasy, mapka 
do pobrania i formularz konkur-
sowy w formie quizu są dostęp-
ne na stronie www.ikm.gda.pl.

(Gr)

sezon podsUmowany

miliony na plaży
Letnie plażowanie pozostaje już tylko w naszej pamięci i na 

pamiątkowych fotografiach. Pora więc na podsumowanie let-
niego sezonu na gdańskich plażach.

Po raz pierwszy na gdańskich kąpieliskach powiewało aż 
pięć Błękitnych Flag.

– Międzynarodowy znak jakości przyznawany kąpieliskom 
i marinom jest potwierdzeniem, że nasze kąpieliska spełniają 
najwyższe kryteria w zakresie czystości wody i plaż, ekologii. 
Są przy tym bezpieczne i  wyróżnia je infrastruktura o  wy-
sokim standardzie – informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 
– Kąpieliska były czynne przez 3612 godzin. Ani razu nie mu-
sieliśmy ich zamknąć ze względu na złą jakość wody.

W trakcie całego sezonu do zabezpieczenia siedmiu kąpie-
lisk zatrudnionych było 115 ratowników wodnych i  10 me-
dycznych. Wspierało ich trzech paralotniarzy, a także trzy psy 
ratownicze.

– Ratownicy podjęli 618 interwencji. Do 31 osób konieczne 
było wezwanie karetki pogotowia. We współpracy z WOPR 
patrolowaliśmy również akweny niestrzeżone. Ratownicy 
mieli do dyspozycji m.in. 6 łodzi motorowych, 3 quady z przy-
czepami do transportu osób poszkodowanych oraz skuter 
z platformą. Rozdysponowano ponad 40 tysięcy bezpłatnych 
opasek dla dzieci w ramach akcji „Mamo tu jestem z PGNiG” 
oraz blisko 5 tysięcy bezpłatnych broszur „Bezpieczna Woda” 
– podsumowuje Grzegorz Pawelec.

Wedle szacunków, każdego upalnego dnia gdańskie pla-
że odwiedzało nawet ponad 80 tysięcy osób, a przez cały se-
zon w Gdańsku odpoczywały nad morzem ponad 3 miliony 
plażowiczów.

– Od tego sezonu po raz pierwszy można było korzystać 
z  siłowni na plaży, mariny plażowej, szafek depozytowych 
oraz nadmorskiej strefy dla zwierząt. Poza tym, w  biblio-
tekach plażowych pojawiło się blisko 3 tysiące pozycji. Nie 
można oczywiście zapomnieć, że 12 stałych boisk do siatków-
ki oraz 9 stałych boisk do piłki nożnej lub ręcznej było stale 
użytkowanych przez młodzież i dorosłych, również w nocy. 
Miejsca do gry nie brakowało, gdyż dzięki współpracy z De-
cathlonem dodatkowo udostępnialiśmy bezpłatnie 16 przeno-
śnych boisk do siatkówki, 32 przenośne bramki do piłki noż-
nej, a także znaczną ilość sprzętu plażowego. Funkcjonowały 
też trzy tory do skimboardingu – kontynuuje rzecznik praso-
wy MOSiR.

Przez cały sezon gdański MOSiR zorganizował 26 imprez 
plażowych, w tym dwie o randze mistrzostw Polski.

Amatorzy plażowania nad polskim Bałtykiem będą musieli 
poczekać do następnego sezonu, który już nie tak daleko, bo 
zaledwie za 10 miesięcy. Do zobaczenia za rok.

(Gr)

>> W tym roku po raz pierwszy na gdańskich 
plażach pojawiły się zewnętrzne siłownie
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„my na pomorzU”

nagrody czekają
Wyposażenie szkolnej sali w sprzęt komputerowy oraz ta-

blety dla uczniów zwycięskiej klasy i  nauczycieli koordynu-
jących projekt, to główna nagroda w nowym konkursie wo-
jewody pomorskiego, adresowanym do szkół podstawowych 
i gimnazjów.

– Już we wrześniu rusza pierwsza edycja akcji społecznej 
„My na Pomorzu”. Jest to akcja społeczna skierowana do mło-
dych mieszkańców naszego województwa. Jej celem jest pro-
mowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, pozytywnych 
postaw, które są doskonałą receptą na kłopoty. Akcja ma po-
móc uczestnikom nauczyć się wspólnej pracy, podejmowania 
wyzwań i  odpowiedzialności za swoje decyzje. Projekt ma 
służyć wzmacnianiu więzi społecznych i pokazać, że czas wol-
ny można spędzić twórczo, bez negatywnych emocji i w spo-
sób wolny od patologii – informuje Roman Nowak, rzecznik 
prasowy wojewody pomorskiego.

Jak podaje rzecznik, konkurs organizowany w ramach ak-
cji „My na Pomorzu” nie ogranicza wyobraźni i pozwala się 
realizować twórczo. Uczestnicy będą mieli do wyboru jedną 
z pięciu kategorii: bezpieczeństwo, zdrowie, sport, środowi-
sko, wspólnota.

– Uczniowie zgłoszonych klas przygotują projekt w dowol-
nie wybranej formie: wystawa prac fotograficznych, słuchowi-
sko, musical, przedstawienie teatralne, wystawa prac plastycz-
nych dotyczących zagadnienia, które wybiorą spośród dostęp-
nych 5 bloków tematycznych. Dodatkowym atutem będzie 
zaangażowanie do wspólnej pracy jak największej liczby osób 
spoza społeczności szkolnej. Pierwsza edycja konkursu już się 
rozpoczęła, a ogłoszenie laureatów zaplanowano na maj 2015 
roku. Zwycięzcy nie będą rozczarowani. Tablety otrzymają 
również uczniowie i nauczyciele koordynujący klas, które zaj-
mą II i III miejsce – zachęca Roman Nowak.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin 
oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej 
pomorskiego urzędu wojewódzkiego www.gdansk.uw.gov.pl.

(Gr)

o bUrsztynowy ŻaGiel

turniej tańców polskich

W  najbliższy weekend  
13-14 września odbędzie się 
w  Gdańsku I  Ogólnopol-
ski Turniej Tańców Polskich 
o  Bursztynowy Żagiel. Dwu-
dniowa impreza odbędzie się 
w  historycznej Sali BHP przy 
ul. Doki 131 A.

Impreza – jak informuje Kry-
styna Weiher, rzecznik prasowy 
Akademickiego Centrum Kul-
tury Uniwersytetu Gdańskiego 
– to próba przeszczepienia na 
pomorski grunt tradycji orga-

nizowania konkursów tańców 
narodowych w formie towarzy-
skiej. – Tego typu spotkania, 
które z  powodzeniem odbywa-
ją się w  wielu miastach Polski, 
pod względem formalnym nie 
odbiegają od norm przyjętych 
na turniejach tańców towarzy-
skich. Są tu również wykwa-
lifikowani sędziowie, rankin-
gi, wysoki poziom taneczny, 
eleganckie stroje i  porywająca 
muzyka – podkreśla Krysty-
na Weiher. – Różnica polega 

na tym, że zamiast fokstro-
ta, rumby czy walca tańczy się 
krakowiaka, oberka, kujawiaka 
i mazura.

Uczestnicy turnieju rywali-
zować będą w  siedmiu katego-
riach wiekowych od 7. do 60. 
roku życia i  w  dwóch klasach 
– A i B. Jak zapowiadają orga-
nizatorzy zawodów w gdańskim 

turnieju udział weźmie ponad 
170 tancerzy z  całej Polski, 
działających w różnego rodzaju 
zespołach i klubach tańca.

– Sukcesy turniejowe par 
z  Zespołu Pieśni i  Tańca UG 
„Jantar” oraz rosnące zaintere-
sowanie tańcami polskimi w in-
nych częściach kraju pozwa-
lają przypuszczać, że niewiele 

trzeba, by także w  Trójmieście 
ożywić tę dziedzinę. Chce-
my spopularyzować tego typu 
dyscyplinę taneczną, zachęcić 
młodzież i  dzieci do udzia-
łu w  imprezie. Rok 2014 zo-
stał ogłoszony Rokiem Oskara 
Kolberga, znanego folklorysty 
i  etnografa i  jest to dodatkowy 
powód, dla którego zależy nam 

na zainaugurowaniu tego typu 
działalności właśnie teraz – wy-
jaśnia Krystyna Weiher.

Organizatorami imprezy są: 
Zespół Pieśni i Tańca Uniwer-
sytetu Gdańskiego „Jantar” 
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw 
Artystycznych „Jantar”.

(kl)

>> Natalia Okuniewicz i Mateusz Piórowski  
w kujawiaku
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pUchar polski

turniej tysiąca 
drużyn

W  połowie sierpnia rozpoczęła się kolejna edycja turnie-
ju „tysiąca drużyn”, czyli piłkarskiego Pucharu Polski. Za 
nami pierwsze dwie rundy, w których rywalizowały drużyny 
amatorskie, niezrzeszone w piłkarskim związku albo grające 
w najniższych szczeblach rozgrywkowych.

W pierwszej rundzie Gdańsk i Sopot reprezentowało aż sie-
dem zespołów. Niechlubnego wyczynu „dokonali” zawodnicy 
drużyny Oldstars Morena, która … 0:33 przegrała z  rezer-
wami gdyńskiego Bałtyku. Nie był to rekord Polski, bo ten 
należy do KS Chełmek, który 35:0, też w PP, wygrał z LKS 
Skidziń. Znacznie lepiej spisała się ekipa Moreny, która 6:2 
pokonała Orła Jasień. Zwycięstwa odnieśli także: Karlikowo 
Sopot i Rozstaje Gdańsk.

Z kolei w 2. rundzie Gedania Gdańsk 1:0 wygrała z rezer-
wami GKS Kolbudy, Kamionka Sopot 4:3 zwyciężyła Morenę 
Gdańsk, a Rozstaje Gdańsk 0:4 poległy z ekipą Korony Cedry 
Małe. Taką samą porażkę z zespołem Ogniwo Borkowo po-
nieśli piłkarze sopockiego Karlikowa. Wolny los miała z kolei 
drużyna EX Siedlce, która bez gry awansowała do III rundy 
Pucharu Polski.

(kl)

ozłocony dobek

królowie jednego 
okrążenia

Medalowym żniwem zawodników Sopockiego Klubu Lek-
koatletycznego zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski, które w  ostatni weekend sierpnia rozegrano w  Ino-
wrocławiu. Sopoccy zawodnicy wrócili z tarczą na Wybrzeże, 
przywożąc 3 medale.

– W  każdym z  trofeów miał swój udział Patryk Dobek. 
Wychowanek Energa Athletic Cup w konkurencji, która po-
woli staje się jego koronną, czyli w biegu na 400 metrów przez 
płotki, nie dał rywalom szans, zwyciężając z  czasem 50.50. 
Drugi na mecie Jakub Smoliński stracił do Dobka blisko se-
kundę – relacjonuje Paweł Rogalski, rzecznik prasowy SKLA.

Drugie złoto podopieczny Krzysztofa Szałacha wywalczył 
wraz z kolegami ze sztafety 4x400m.

– Biegnąca w składzie Maciej Nastkiewicz, Mateusz Apac-
ki, Damian Ruszkiewicz i Patryk Dobek ekipa SKLA długo 
utrzymywała się na 2-3 pozycji. Na ostatniej zmianie Patryk 
szybko zniwelował jednak straty i wpadł na metę ponad 1,35 
sekundy przed rywalami z UKS Młodzik Warszawa – konty-
nuuje Paweł Rogalski.

Dodajmy jeszcze, że pierwszego dnia Patryk Dobek wy-
startował też na płaskim dystansie jednego okrążenia, ale 
na 400 metrów musiał uznać wyższość Karola Zalewskie-
go z AZS UWM Olsztyn, przegrywając z nim nieznacznie 
i osiągając czas 46.79.

– Dorobek naszego klubu podczas Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski to dwa złote i  jeden srebrny medal. Wszy-
scy medaliści są wychowankami programu szkolenia Energa 
Athletic Cup – zaznacza rzecznik SKLA.

(kl)

>> Złota sztafeta SKLA z Inowrocławia
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wystartowały po medal

Walka od samego początku
W miniony weekend rozpo-

czął się kolejny sezon Polskiej 
Ligi Hokeja Kobiet, w  której 
walczy drużyna Stoczniowca 
Gdańsk. W  najbliższą sobotę 
gdańszczanki zaprezentują się 
przed własną publicznością.

Ubiegły sezon nie zakoń-
czył się tak, jak życzyli sobie 
tego szkoleniowcy i  zawod-
niczki Stoczniowca. Kolejny 
raz gdańska drużyna otarła 
się o  podium, ale tym razem 
medal brązowy był w  zasięgu 
zawodniczek trenera Henry-
ka Zabrockiego, a  4. miejsce 
uznawane jest za wypadek 
przy pracy.

– Tym razem ma być ina-
czej. Mamy nadzieję, że me-
dal w  końcu padnie naszym 
łupem – mówi nam Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
Stoczniowca. – Przygotowania 
do nowego sezonu trwały od 
sierpnia. Dziewczyny bardzo 
intensywnie trenowały z  bo-
jowym nastawieniem walki 

o  medale. Kadra szkoleniowa 
i zespół pozostały w niezmie-
nionym składzie.

Pierwsze dwa mecze – już 
po zamknięciu tego wydania 
„Panoramy” – nasze hokeistki 
rozegrały na wyjeździe, a  ich 
rywalkami były zawodniczki 
z  Janowa. Gdańszczanki wy-
grały 3:1 i 3:2. Z kolei 13 i 14 
września Stoczniowiec w Hali 
Olivia zagra z MKHL Kryni-
ca. Mecze, które można oglą-
dać za darmo, rozpoczynać 
się będą odpowiednio o godz. 
17.00 (sobota) i  11.00 (nie-
dziela). 27 i 28 września ekipa 
Henryka Zabrockiego zmie-
rzy się na wyjeździe z  Unią 
Oświęcim, a 11 i 12 paździer-
nika w Gdańsku gościć będzie 
drużyna Naprzodu Janów.

– W  tym sezonie zmienio-
no nieco system rozgrywek. 
Po rundzie zasadniczej czte-
ry pierwsze drużyny walczyć 
będą już w półfinałach, a dwie 
pozostałe zagrają z  dwoma 

najlepszymi ekipami II ligi 
o utrzymanie się w najwyższej 
klasie rozgrywkowej – tłuma-
czy Włodzimierz Byczkowski. 
– Nie będzie tu meczów, które 
będzie można sobie odpuścić. 
W  końcowym rozrachun-
ku liczyć się będzie bowiem 
każdy punkt. Jedno potknię-

cie może spowodować, że bę-
dziemy grać nie o  medal, ale 
o utrzymanie.

O  wynikach żeńskiej dru-
żyny Stoczniowca będziemy 
na bieżąco informować na na-
szych łamach.

(lubek)

>> W tym sezonie hokeistki Stoczniowca chcą 
zdobyć medal
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powalczĄ Światowe Gwiazdy

Wielka gala w ergo arenie
Już 17 października fanów sztuk walki czekają wielkie emocje. W gdańsko-
sopockiej hali Ergo Arena odbędzie się gala KOK World GP 2014 In Gdansk. 
Wiadomo już, że poza polskimi zawodnikami, na Wybrzeżu pojawi się Artur 
Kyshenko – gwiazda światowego kickboxingu i muay thai.

Bartosz Tobiański, rzecz-
nik prasowy Ergo Areny po-
informował, że 27-letni ukra-
iński zawodnik rozpoczął 
przygotowania do występu 
na gali KOK World GP 2014 
In Gdansk. Warto dodać, że 
Ukrainiec jest finalistą pre-
stiżowych zmagań K-1 World 
MAX w Japonii.

– Jeden z  najchętniej oglą-
danych i rozpoznawalnych za-
wodników światowej czołówki 
nie tylko zaszczyci imprezę, 
ale będzie walczył w  jednej 
z  walk wieczoru. Pochodzący 
z Odessy na Ukrainie zawod-
nik przez wiele lat był podporą 
cyklu K-1 MAX i  wygrywał 
z  takimi legendami, jak Mike 
Zambidis, Andy Souwer, 
Yoshihiro Sato, Nieky Holz-
ken, Gago Drago czy wielką 
gwiazdą światowego muay 
thai – Yodsanklai Fairtex – in-
formuje Bartosz Tobiański. 

Artur Kyshenko przyzna-
je, że nie wie kto będzie jego 
przeciwnikiem, ale to nie ma 
dla niego żadnego znaczenia. 

– Jestem już mistrzem KOK 
w kategorii 77 kg. Mogę wal-
czyć z  każdym zawodnikiem 

na świecie. Jestem gotowy. 
Pragnę nowości – nowi kon-
kurenci, nowe wyzwania, 
dlatego wystąpię na King Of 
Kings. Uważam, iż moje po-
jedynki w tej wadze będą nie-
spodzianką dla publiczności 
i  fanów – mówi gwiazda paź-
dziernikowej gali.

Przypomnijmy, że świato-
we turnieje KOK Grand Prix 
są jednymi z najwyższej klasy 
i jakości wydarzeń, gromadzą-
cymi zawodników światowego 
formatu oraz najbardziej od-
danych tej sztuce walki fanów. 

– Wszystkie wydarzenia 
mają miejsce tylko w najwięk-
szych arenach. Taki event ki-
bice obejrzą w  Ergo Arenie, 
gdzie fani sztuk walki będą 
mieć niezapomnianą oka-
zję zobaczenia prawdziwego 
„Króla z  Królów”, wyłonio-
nego z  turnieju, w  którym 
wystąpią najsilniejsi światowi 
zawodnicy z  Polski, Holan-
dii, Niemcy, Anglii, Włoch 
i  Ukrainy – dodaje Bartosz 
Tobiański.

Wśród uczestników paź-
dziernikowej gali nie zabrak-
nie również reprezentantów 

Polski, a  wśród nich wielu 
broniących na co dzień barwy 
trójmiejskich klubów: Kamila 
Bałanda i  Jarosław Daschke 
– Champion Gdańsk, Piotr 
Kobylański – Kobe Gym Gdy-

nia, Michał Mączka –Duet 
Gdańsk, Michał Wlazło – 
ForFit Gdańsk czy Adam Śle-
szyński – Corpus Gdańsk. 

(kl)

>> Jarosław Kyshenko będzie największą gwiazdą 
październikowej gali sztuk walki w Ergo Arenie
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wszechstronny rozwój

kontakt z muzyką na żywo
atrakcyjne pomoce
dużo zdrowego ruchu
udział rodziców

przygotowanie do przedszkola

lechia blisko podiUm

szwedzki potop  
na euronadziejach
Młodzi piłkarze ze Szwecji zwyciężyli w V Międzynarodo-
wym Turnieju Piłkarskim Euronadzieje, który rozgrywany 
był na boiskach w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Tuż za 
podium znalazła się gdańska Lechia, która musiała jesz-
cze uznać wyższość Białorusinów i Finów.

Turniej Euronadzieje to 
coraz bardziej znana marka 
europejska. Impreza, organi-
zowana przez Klub Sportowy 
„Olivia” z  jego prezesem Ola-
fem Dramowiczem na czele, 
przyciąga na Wybrzeże naj-
lepsze europejskie drużyny 
młodzieżowe. 

– Mimo wcześniejszych za-
powiedzi w  turnieju nie wy-
stąpiły dwie rosyjskie druży-
ny. Nie otrzymaliśmy żadnego 
wyjaśnienia, ale przypusz-
czamy, że powodem absencji 
Rosjan jest konflikt na Ukra-
inie – mówi „Panoramie” Olaf 
Dramowicz.

Międzynarodowy turniej 
to pole do popisu dla zawod-
ników rocznika 2002 i  młod-

szych. O zwycięstwo walczyło 
16 zespołów. 

W  tym roku bezkonkuren-
cyjna okazała się szwedzka 
drużyna Brommapojkarna, 
która w  wielkim finale poko-
nała 4:0 FK Mińsk. Na naj-
niższym stopniu podium sta-
nęli z kolei zawodnicy fińskie-
go Pallokerho Keski-Uusimaa. 
Finowie, w walce o 3. miejsce 
w  turnieju pokonali 2:1 naj-
lepszy polski zespół – Lechię 
Gdańsk, prowadzoną przez 
Marcina Kubsika. Dodajmy 
jeszcze tylko, że na trzech ko-
lejnych pozycjach sklasyfiko-
wano polskie drużyny: Śląsk 
Wrocław, Legię Warszawa 
i Znicz Pruszków. 

– Nagrody otrzymały nie 

tylko drużyny, ale również za-
wodnicy, którzy swoją grą wy-
różniali się na boisku – dodaje 
Olaf Dramowicz.

Królem strzelców został 
Grzegorz Glapka ze Śląska. 
Pozostałe tytuły i nagrody po-
jechały do Szwecji (najlepszy 
zawodnik – Zeidan Inouss, 
najlepszy bramkarz – Filip 
Linder i Rasmus Sellerstrand). 
Wybrano także drużynę All-
Stars, w której znaleźli się: Je-
gor Viszniakhov (FK Mińsk), 
Aleks Stawiarz (Legia), To-
umas Kovanen (Pallokerho), 
Filip Sobiecki (Lechia), Jakub 
Gil (Śląsk) oraz Danił Gocew 
(Sdyuszor-5 Kaliningrad). 

(lubek)

>> W meczu o 3. miejsce zawodnicy „biało-zielonych” przegrali 1:2  
z fińskim Pallokerho Keski-Uusimaa

>> Finaliści młodszej grupy piłkarskiego turnieju w Oliwie  
z Ryszardem Rivierą, kierownikiem klubu „Ad-Rem”
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lato pod znakiem 
sportu
Zakończyły się letnie wakacje, a wraz z nimi zajęcia 
sportowe, przygotowane w ramach „Akcji Lato” przez 
osiedlowy klub „Ad-Rem”, działający przy Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

O  pierwszej części akcji 
oraz turniejach odbywających 
się na boisku przy ulicy Cy-
stersów w  Oliwie informowa-
liśmy w  lipcowym numerze 
„Panoramy”.

– W sierpniu na boisku Ze-
społu Kształcenia Podstawo-
wego i  Gimnazjalnego nr 17 
przy ulicy Cystersów 13, w ra-
mach „Sportowej Akcji Lato 
2014 bez uzależnień” roze-
grano turniej piłkarski Dziel-
nicowych Ośrodków Sportu 
Miasta Gdańska – informuje 
Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”.

W  kategorii roczników 
1999 i  młodsi zwyciężył ze-
spół gospodarzy, który zagrał 
w  składzie: Oskar Jankuniec, 
Adam Materny, Kamil Be-
lecki, Igor Markowski, Ja-
nusz Kiełbratowski, Maciek 
Chłopecki. Oliwska drużyna 
pokonała w  finałach 6:0 eki-

pę GOKF II, 9:2 Sopot oraz 
5:2 Przymorze, które musiało 
zadowolić się 2. miejscem. Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli zaś młodzi zawodnicy 
z Sopotu.

– Najlepszym zawodnikiem 
uznano Adama Materny, który 
strzelił 9 goli. Tytuł najlepsze-
go bramkarza trafił do Oskara 
Jakuniec, a najlepszego obroń-
cy do Kamila Baleckiego. 
Nagrody fair play przyznano 
z  kolei Samuelowi Rychlik 
z  Sopotu – dodaje Ryszard 
Riviera. – Do wyróżniających 
się zawodników należeli Pa-
weł Obłoński, Jan Niekrasz, 
Maciek Czeczko, Bartek Ma-
chliński, Krystian Mocarski 
oraz najmłodszy na boisku, 
ale ambitny i  „twardy” gracz 
Maks Gumieniczek.

Zwycięskie zespoły otrzy-
mały medale ufundowane 
przez GOKF, nagrody rzeczo-

we sponsorowane przez Biuro 
Prezydenta Miasta Gdańska 
ds. Promocji, Radę Dzielni-
cy Oliwa, Trefl Sopot, Lechię 
Gdańsk oraz puchary przeka-
zane przez Jacka Teodorczy-
ka i  Jarosława Goreckiego – 
gdańskich radnych. 

Oprócz turniejów piłkar-
skich odbyły się konkursy gier 
zręcznościowych, w  których 
najlepiej spisali się Oskar Ja-
kuniec oraz Samuel Rychlik 
i Olek Bulski.

– We wszystkich imprezach 
tegorocznej letniej akcji udział 
wzięło 338 osób. Organiza-
torami przedsięwzięcia, poza 
naszym klubem, byli Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej, 
Rada Dzielnicy Oliwa, przy 
wsparciu Caritasu Archidiece-
zji Gdańskiej i  ZKPiG nr 17 
– informuje Ryszard Riviera. 

(kl)

rUsza liGa

atomówki na wyjeździe
Już za trzy tygodnie startuje Orlen Liga, a o kolejny medal 

Mistrzostw Polski na pewno powalczą siatkarki Atomu Trefla 
Sopot.

W pierwszej kolejce, którą zaplanowano na 4 październi-
ka, „atomówki” pojadą na mecz z beniaminkiem AZS Kszo 
Ostrowiec Świętokrzyski. Również na wyjeździe nasza dru-
żyna zagra tydzień później. Tym razem rywalem Atomu Tre-
fla będzie ekipa Pałacu Bydgoszcz. 

Przed własną publicznością nasze zawodniczki zaprezentu-
ją się dopiero w 3. kolejce zaplanowanej na 18 października, 
w spotkaniu z aktualnymi mistrzyniami Polski – zawodnicz-
kami Chamika Police. 

(Gr)
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wystawa
pszczoły 
w mieście

Niecodzienną, interak-
tywną wystawę pod tytu-
łem „Pszczoły w  mieście – 
Urbanbees” będzie można 
odwiedzić codziennie od po-
niedziałku do piątku w  go-
dzinach od 9.00 do 14.00 
w budynku pasieki w Dziale 
Systemów Produkcji Rolnej 
Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, mieszczącym się 
w Lubaniu koło Kościerzyny.

– Przy kilkunastu stanowi-
skach, przybliżających odwie-
dzającym zwyczaje i  zacho-
wania pszczół, będzie można 
m.in. przekonać się co pozo-
stałoby na naszych talerzach 
w  świecie bez pszczół, jak 
odróżnić pszczołę od osy czy 
trzmiela. Będzie też moż-
na poznać budowę tych po-
żytecznych owadów, a  tak-
że nauczyć się jak tworzyć 
„schronienia” dla pszczół 
w  naszych miastach oraz ja-
kie małe gesty w naszym ży-
ciu codziennym mogą przy-
czynić się do ochrony tych 
pożytecznych stworzeń – 
wyjaśnia Aleksander Mach, 
dyrektor PODR w Gdańsku.

(Gr)

UniezaleŻniĆ się od rosJi

pomagają polskim sadownikom
Na konflikcie rosyjsko-ukraińskim najbardziej ucierpieli dotychczas polscy sadownicy i rolnicy,  
którzy nie mogą eksportować warzyw i owoców do Rosji, gdzie trafiało najwięcej polskich towarów.

W  związku z  wprowadzo-
nym embargiem na polskie 
owoce zainicjowano w naszym 
kraju akcję „Jedz jabłka na złość 
Putinowi”. Polacy ochoczo za-
częli kupować polskie owoce, 
ale to i  tak nie zrekompensuje 
strat rodzimych sadowników, 
którzy liczą też na wsparcie 
Unii Europejskiej. 

– W  siedzibie Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w  Gdańsku podpisano 
list intencyjny w  zakresie po-
mocy producentom owoców 
i warzyw w uzyskaniu stosow-
nego wsparcia finansowego. 
Pod dokumentem podpisali 
się Aleksander Mach, dyrek-
tor Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w  Gdań-
sku oraz Stanisław Wierycho, 
dyrektor Agencji Rynku Rol-
nego w Gdyni – informuje nas 
Paulina Hering z Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku. 

List ma na celu intensyfika-
cję współpracy obu instytucji 

w  sprawie pomocy finansowej 
dla polskich producentów owo-
ców i warzyw.

– Gdyński oddział Agencji 
Rynku Rolnego zobowiązu-
je się przekazać nam wszel-
kie bieżące informacje, wzo-
ry wniosków i  instrukcji oraz 
szkolić naszych pracowników, 
abyśmy właściwie prowadzili 
działania pomocowe. My z ko-
lei zobowiązujemy się do upo-
wszechniania informacji wśród 
producentów owoców i warzyw 
o  możliwościach ubiegania się 
o rekompensaty finansowe oraz 
świadczenia bezpośredniej po-
mocy w wypełnianiu wniosków 
o wsparcie ze środków unijnych 
– informuje Aleksander Mach.

Wprowadzone przez Rosję 
embargo pokazało przy oka-
zji, że nie mamy innych, du-
żych zagranicznych kontra-
hentów i  jesteśmy uzależnieni 
od chimerycznego zachowania 
„pana i  władcy” – Władimi-
ra Iljicza Putina. Nie wątpimy 
w  to, że polskie owoce i  wa-

rzywa są zdrowe, dlatego też 
nie powinno być problemów 
z ich sprzedażą do innych kra-
jów. Nasi politycy w  Warsza-

wie wolą jednak pertraktować 
z  Unią wysokość pomocy, za-
miast szukać innych kanałów 
sprzedaży naszych produktów 

i w przyszłości uniezależnić się 
od Rosji. 

(Gr)

>> W towarzystwie Ryszarda Świlskiego, członka zarządu województwa 
pomorskiego podpisano list intencyjny w zakresie pomocy producentom 

owoców i warzyw w uzyskaniu wsparcia finansowego
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ocieplamy ściany domu
Niebawem rozpocznie się okres grzewczy, więc nie dajmy się zaskoczyć zimie i już teraz zaplanujmy termomodernizaję domu, 
aby w kolejnym roku zaoszczędzić. Najbardziej rozpowszechnione jest ocieplanie ścian zewnętrzych budynków złożonym 
systemem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych (w skrócie ETICS), czyli za pomocą płyt styropianowych EPS, płyt perforowanych 
styropianowych lub wełny mineralnej. Dostawcy radzą, abyśmy wybierali kompleksowe rozwiązania systemowe, gdyż one dają nam 
gwarancję jakości zastosowanej izolacji.

systemy oparte  
na styropianie

Najpopularniejszym obecnie 
sposobem na ocieplenie domu jest 
system KABE THERM z  zasto-
sowaniem płyt styropianowych. 
Charakteryzuje się stosunkowo ni-
skimi kosztami realizacji i łatwością 
wykonania.  Można go stosować na 
typowych podłożach mineralnych 
jakie występują na istniejących bu-
dynkach (beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny, piaskowiec), 
na ścianach surowych z materiałów 
ceramicznych lub silikatowych oraz 
na powierzchniach pokrytych po-
włokami farby elewacyjnej lub tyn-
kiem cienkowarstwowym. Poszcze-
gólne odmiany systemu różnią się 
sposobem wykończenia. Budynki 
szczególnie narażone na działanie 
czynników zewnętrznych zaleca-
my wykończyć niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawą tynkarską 
NOVALIT T. Na starszych budyn-
kach najczęściej stosujemy łatwą 
w  wykonaniu wyprawę tynkarską 
PERMURO. Jeśli nasza elewacja 
szczególnie narażona jest na zabru-
dzenia najlepiej sprawdzającym się 
wykończeniem będzie silikonowa 
zaprawa tynkarska ARMASIL T. 

Charakteryzuje się ona małą nasią-
kliwością i  zabezpiecza powierzch-
nie przed działaniem opadów oraz 
osadzaniem się zanieczyszczeń.
systemy oparte na styropianie 
perforowanym

Do termoizolacji możemy tak-
że użyć perforowanych płyt sty-
ropianowych KLIMA w  systemie 
KABE THERM RENO. Płyty 
KLIMA cechuje obniżony w  sto-
sunku do zwykłych płyt styropiano-
wych współczynnik oporu dyfuzyj-
nego. Płyty posiadają właściwości 
dyfuzyjne zbliżone do ścian wyko-
nanych z  materiałów porowatych 
(np. ceramiki poryzowanej, betonu 
komórkowego, żużlobetonu). Przez 
ułożenie tego rodzaju izolacji uła-
twimy wysychanie nowo wybudo-

wanym ścianom. System sprawdzi 
się także, gdy wykonamy z niego ter-
morenowację zawilgoconej ściany. 
Do wykończenia ściany w  systemie 
KABE THERM RENO z  perfo-
rowanymi płytami styropianowymi 
KLIMA używamy silikonowej wy-
prawy tynkarskiej ARMASIL T lub 
polikrzemianową NOVALIT T.
systemy oparte na wełnie 
mineralnej

Decydując się na izolację płytami 
z  elewacyjnej wełny mineralnej zy-
skamy na wysokiej paroprzepusz-
czalności, co ułatwia wysychanie 
świeżo wzniesionych ścian, do-
datkowo otrzymamy dobrą izo-
lacyjność akustyczną przegród.  

Osiągnięcie odpowiednich para-
metrów zapewni nam zastosowanie 
systemów KABE THERM MW. 
Najlepsze efekty uzyskamy stosu-
jąc system na ścianach z materiałów 
o strukturze porowatej, tj. beton ko-
mórkowy, żużlobeton, ceramika po-
ryzowana. System oferuje dwa rodza-
je wykończenia: niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawę tynkarską  
NOVALIT T oraz wyprawę tynkar-
ską ARMASIL T.
co zyskujemy wykonując  
izolacje systemowe?
•	 Redukujemy koszty ogrzewania 

budynku.
•	 Poprawiamy mikroklimat 

wnętrz.
•	 Chronimy ściany przed dzia-

łanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

•	 Chronimy elewację przed poro-
stami i grzybami.

•	 Otrzymujemy gwarancję uzy-
skanych parametrów.

Bysewo Sp. z o.o. 
ul. Trakt św. Wojciecha 57  

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

Zapraszamy do naszego sklepu, a doradcy pomogą w doborze  
najlepszego rozwiązania dla Państwa domu.


